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A ADUFU- Seção Sindical dos Docentes da UFU manifesta sua 
preocupação com o agravamento da crise política e o acirra-
mento dos discursos e práticas de intolerância, fomentados 

pela mídia e pelas ações do Juiz Sérgio Moro.  Essas ações violam direitose 
colocam o poder judicial a serviço dos interesses oligárquicos e retrógra-
dos da sociedade brasileira. Também vemos com preocupação o clima de 
convulsão nas ruas e o escalonamento das tensões, em grande medida, 
construídas por seguimentos da imprensa e pelas ações insuladas do Judi-
ciário. Neste sentido, a Assembleia Geral da ADUFU, ocorrida em 18 de 
dezembro de 2015, deliberou por uma posição contrária a esse processo 
de impeachment que, em função da ausência de base legal, é compreen-
dida pela categoria docente como um golpe ao Estado Democrático de 
Direito.

Os acontecimentos recentes corroboram esta leitura: o espetáculo mi-
diático no caso da “condução coercitiva” dias antes das manifestações do 
dia 13/03, o indiciamento apressado do Ministério Público de São Pau-
lo dias antes da reforma ministerial, a divulgação estratégica de grampos 
ilegais horas depois da cerimônia de posse dos novos ministros e as li-
minares expedidas cancelando a cerimônia deixam evidente a existência 
de uma aliança coordenada e poderosa entre setores políticos brasileiros 
derrotados nas urnas, parte do judiciário, o grosso da imprensa e boa par-
te do empresariado.  

Este cenário possui todos os elementos para a multiplicação de ações 
violentas nas ruas. Podemos citar, por exemplo, a invasão sem mandado 
do Sindicato dos Metalúrgicos pela Polícia Militar de São Paulo no dia 11, 
o ataque de vândalos à sede da União Nacional dos Estudantes (UNE) no 
dia 12, e os linchamentos na Avenida Paulista, entre outros. Este cenário 
de grave instabilidade tem aberto velhas feridas, dando voz a ideias pri-
mitivas tais como o defesa de ditaduras militares, ódio a minorias, crimi-
nalização dos movimentos sociais, defesa do neoliberalismo, intolerância 
com nossos vizinhos latino-americanos, entre outras coisas.  O momento 
exige serenidade e posicionamento forte de nosso sindicato em defesa dos 
princípios democráticos, dos direitos fundamentais e da estabilidade ins-
titucional para que não haja mais retrocessos.

Como movimento sindical temos inúmeras divergências com os ru-
mos adotados pelo governo Dilma, do ponto de vista econômico, político 
e social. Foram diversas as denúncias feitas pela ADUFU neste sentido e 
os enfrentamentos com o governo em defesa de uma educação pública, 
gratuita e de qualidade. Entretanto, a saída para a grave crise institucional 
que enfrentamos não pode ser a substituição do governo Dilma por alian-
ças e projetos derrotados nas urnas. Nossa defesa é, portanto, da sobera-
nia do voto e de sua legalidade e não do governo.  

A ADUFU seguirá defendendo bandeiras históricas em defesa dos di-
reitos humanos, da democracia e da Constituição Federal de 1988, que foi 
tão duramente conquistada pelas lutas sociais da década de 1980.  Con-
clamamos a Universidade Federal de Uberlândia a se colocar ao lado dos 
que lutam pela Democracia.

Diante do quadro de ataques a democracia no país, a Diretoria da ADUFU-SS 
propôs em dezembro do ano passado (18) a discussão do tema impeachment/
golpe. A decisão da Assembleia da ADUFU foi de se posicionar contra o impedi-
mento da presidenta Dilma. Após reconhecer a importância do estatuto do impe-
achment como necessário remédio institucional previsto em lei, o entendimento 
da assembléia foi de que não existem bases solidas ou minimamente indicativas de 
qualquer ilegalidade cometida por parte da Presidenta da República.

 Destacou-se também o fato do processo ter sido aberto pelo presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) um dia após o Partido dos 
Trabalhares (PT) ter anunciado que votaria a favor da cassação do parlamentar 
no Conselho de Ética após graves denúncias de desvio de recursos públicos, bem 
como diversas manobras políticas prejudicando o funcionamento adequado das 
instituições parlamentares. Portanto, consolidou-se o entendimento que o acolhi-
mento do pedido de abertura do processo de impeachment deve ser compreendi-
do como um movimento estritamente político, de retaliação e luta por poder, em 
detrimento de interpretações rasas e vagas como o combate à corrupção.

 Durante a discussão vários professores fizeram uso da palavra ressaltando a 
contribuição e a importância das universidades para a construção da democracia 
no Brasil e que o posicionamento da entidade seria importante. Alguns docen-
tes, inclusive, lembraram que a comunidade universitária contribuiu com sangue, 
suor, ideias e militância para combater a ditadura militar. A professora Jorgetânia, 
presidente da ADUFU, lembrou a trajetória de lutas desta Seção Sindical na de-
fesa da Democracia e na Constituição de 1988 e da importância da seção sindical 
seguir na luta em defesa da democracia. 

 Na oportunidade, o professor Filipe Mendonça, vice-presidente da ADUFU-
-SS, afirmou que mesmo com tantas críticas ao governo, o momento é de posicio-
namento forte em defesa das instituições democráticas. Já na opinião do professor 
Sidney Ruocco Jr, que também participou da AG, a Seção Sindical soube se po-
sicionar e de forma democrática sobre esse ponto de pauta. “A diretoria chamou 
a discussão com a base e a Assembleia então decidiu com muita sabedoria que a 
ADUFU-SS deveria se posicionar, em todas as instâncias, inclusive junto ao AN-
DES-SN,por meio de um texto de resolução ao Congresso do ANDES-SN, que 
nós nos posicionemos contra o golpe, porque isso não é impeachment”, avaliou.

ADUFU-SS  contra o golpe 
Deliberação foi aprovada em Assembleia Geral realizada dia 18/12/2015
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A crise política chegou a um pico de tensão e gravi-
dade, com a nomeação de Lula à Casa Civil e o va-

zamento (ilegal) de conversas telefônicas entre a Presidente 
Dilma e Lula, ordenado pelo juiz Moro. Com a radicaliza-
ção política e o acirramento da luta entre posições irredutíveis espalhando-
-se país afora, a democracia brasileira flerta com o colapso.

Dois são os principais fatores responsáveis pelo atual quadro. O primei-
ro, a insatisfação da classe média/alta tradicional com o petismo, que explo-
diu em junho de 2013 e redundou na apertadíssima disputa presidencial de 
2014 – a derrota do candidato oposicionista por margem muito estreita foi 
entendida pelas oposições como senha de que havia legitimidade em con-
tinuar a disputa política, não aceitando o resultado das urnas e buscando 
constantemente acuar o governo.

E o segundo fator é a Operação Lava-Jato. Ela expressa o que André 
Singer chamou de “Partido da Justiça”. Trata-se de um conjunto formado 
por juízes, procuradores e policiais federais, que mistura suas prerrogativas 
legais ao quadro da disputa política governo X oposição e conta vitalmente 
com a capacidade da grande imprensa em repercutir com estardalhaço suas 
ações. Ao usarem a mídia e a disputa política, visam acossar e humilhar os 
investigados, estimulando delações e perseguições até lograrem seu intento. 
Com isso, buscam a maior efetividade possível em desmontar as supostas 
redes de políticos corruptos que alegadamente estão combatendo. Por ou-
tro lado, sua prática atenta perigosamente contra os alicerces do Estado de 
direito democrático.

Isso porque ela: 1) inverte os passos do devido processo legal (ao se obter 
uma condenação prévia e pública dos acusados, o equivalente a um lin-
chamento moral dos mesmos, sem que o processo de investigação tenha 
sido concluído); 2) viola o princípio da separação dos poderes (o poder 
Judiciário exerce forte ingerência sobre os poderes Legislativo e Executivo, 
determinando a pauta de discussões, mantendo ou destituindo ocupantes 
de cargos no governo e definindo na prática os rumos a serem tomados por 
governo e oposição, por governantes e legisladores); 3) promove a ingerên-
cia de um poder privado – a imprensa oligopólica – sobre a coisa pública 
(os donos dos veículos privados de comunicação e sua prática de assassina-
to de reputações, em simbiose com o Partido da Justiça).

Mais grave ainda são: 4) a radicalização da disputa política na socieda-
de (a intolerância e o ódio político-ideológico estimulam perigosamente a 
emergência de um cenário de guerra e perseguições, soterrando o debate 
respeitoso e pacífico entre posições divergentes, traço normal das democra-
cias); e 5) a emergência de uma forma de poder – o Partido da Justiça – que, 
não tendo jamais disputado eleições ou recebido votos, busca se sobrepor 
aos poderes democraticamente eleitos e legitimamente constituídos.

Uma pessoa/líder ou grupo que reúne grande poder e o utiliza abusiva 
e arbitrariamente; mas narrado exaustivamente pela grande mídia como 
uma pessoa/grupo poder que se coloca heroicamente como salvador da 
moralidade e da justiça; e a existência de amplos contingentes de indivídu-
os formados politicamente por esta narrativa propagandística, intolerantes 
à diversidade democrática de opiniões e dispostos a atos violentos. Esta é a 
receita do fascismo. O Estado de direito e a democracia estão ameaçados.

O ano de 2016 começou com 
perspectivas nada agradáveis. En-
quanto que, no campo político, 
torna-se evidente a dificuldade de 
governabilidade desta administra-
ção, de manutenção dos alinhamen-
tos com a base aliada, além de ser 
alvo de uma oposição encolerizada 
que tenta inviabilizar o término do 
mandato, no campo econômico, os 
desajustes fiscais levaram a um pla-
no de austeridade, em certa medida 
causada pela ausência de um projeto 
claro de desenvolvimento do gover-
no federal e por um cenário inter-
nacional adverso. Diante disso, este 
governo tem cedido à pressão de 
setores conservadores da sociedade 
na adoção dos servidores públicos 
como um dos principais alvos do 
ajuste econômico, independente do 
impacto real que isso terá nas contas 
públicas.

Neste contexto, o governo federal 
vem anunciando cortes em várias 
áreas, incluindo a Educação, o que 
deve piorar ainda mais as condições 
de trabalho nas Universidades Fede-
rais. Mas os ataques não param por 
aqui: está na agenda política brasi-
leira uma nova proposta de reforma 
da previdência, o que tem deixado a 
classe trabalhadora em alerta. O go-
verno federal tem defendido novas 
modificações sob a alegação de um 
rombo nas contas da Previdência 
Social. A proposta tem avançado ra-
pidamente e deve ser encaminhada 
pelo Congresso Nacional assim que 
resolvida a crise política, com ou 
sem impeachment.

Além disso, as Universidades Fe-
derais têm sentido na pele os efeitos 
dos seguidos cortes de verbas de 
custeio, de investimento e de pes-
quisa, que implicam em situações 
complicadas no cotidiano da ativi-
dade docente, com desdobramentos 

Crise e Responsabilidade
Artigo

Por Sidartha Sória e Silva 

Balanço e perspectivas para 
2016: É preciso fortalecer as lutas

ainda mais graves nos campi avan-
çados. Uma triste realidade para 
docentes, técnicos-administrativos 
e discentes em todo o país, com pre-
carização do trabalho, do ensino e 
da pesquisa. Para reverter o quadro, 
que promete um 2016 com desafios, 
é preciso que ocorra muita mobili-
zação.

Para além das tradicionais lutas 
pelas reposições salariais, estrutura-
ção da carreira e a criação de uma 
data-base, o ano de 2016 prome-
te ser um ano de enfrentamentos 
contra novas e antigas reformas da 
previdência, contra as terceiriza-
ções e precarizações existentes nas 
universidades, o fim dos cortes no 
orçamento federal e a ampliação do 
financiamento público na educação. 
Já no âmbito local, as eleições para a 
reitoria demandará de nossa entida-
de uma agenda firme com destaque 
para a necessidade de investimentos 
e defesa do caráter público do Hos-
pital de Clínicas da UFU, a defesa do 
cargo de professor titular para todos 
que cumpram os requisitos exigidos 
pela lei, a defesa da autonomia uni-
versitária, a defesa de investimentos 
nos campi avançado, entre outros.  

Nossa proposta principal é “For-
talecer as Lutas” em múltiplas fren-
tes: reconhecemos as dificuldades 
que os/as docentes vêm sofrendo no 
exercício de suas atividades, preju-
dicando suas condições de trabalho 
e práticas docentes, impulsionadas 
pela lógica neoliberal prevalecen-
te, pela lógica ditada pelas agências 
de fomento e pelo governo federal.  
Por isso se faz necessário fortalecer 
as frentes de resistência de modo a 
garantir a qualidade e a relevância 
social e acadêmica do ensino, da 
pesquisa e da extensão.
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Hospital de Clínicas ameaçado pela OS – Organização Social
Reitoria da UFU age para transformar Faepu em Organização Social sem discussão nos Conselhos Superiores

A Constituição Federal de 1988 de-
finiu, em seu artigo 196, que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado. Para 
atingir este objetivo, foi criado o Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Mesmo com 
todas as deficiências, o SUS  é uma con-
quista da sociedade brasileira e precisa 
ser defendido, sendo um dos maiores 
sistemas de saúde pública do mundo. 
Setores privatistas trabalham para en-
fraquecer o SUS, retirando as condi-
ções para o seu pleno funcionamento.

A UFU, por meio Hospital de Clí-
nicas da UFU (HC), presta importan-
tes serviços pelo SUS, sendo referência 
para o atendimento de alta complexi-
dade. Apesar de sua importância o HC 
tem sido alvo de muitas manchetes na 
imprensa local em função de suas di-
ficuldades para seguir com os atendi-
mentos à população.

Os problemas do Hospital de Clí-
nicas da UFU foram se construindo 
historicamente mas nos últimos anos 
tem se agravado. Se no passado o HC 
escolheu ampliar seus atendimentos 
para captar mais recursos, o subfinan-
ciamento dos procedimentos tem leva-
do ao endividamento do hospital. Além 
da falta de financiamento é preciso re-
conhecer que há problemas internos ao 
Hospital que precisam ser enfrentados, 
para que seja possível cumprir o ensino, 

pesquisa, extensão e assistência. Os/as 
docentes tem relatado a impossibilida-
de de ensinar, como no caso das cirur-
gias que necessitam de materiais, que 
tiveram em falta no hospital em 2015 
e segue em 2016. Essa situação preju-
dica docentes e técnicos que não tem 
as condições para o trabalho, prejudica 
estudantes que não tem as condições de 
ensino, e de forma perversa, penaliza a 
população mais pobre de nossa região 
que não tem condição de pagar pelo 
serviço na rede privada, o que, sem 
dúvida, causa a morte de pessoas que 
poderiam ser salvas. De acordo com o 
professor da Faculdade de Medicina da 
UFU, Sindeval José da Silva os proble-
mas no hospital são críticos há vários 
anos. “Estou no Hospital do Câncer 
desde 2006, naquela época eu tinha em 
média 74 pessoas aguardando cirur-
gias. Nós chegamos agora, recentemen-
te, a 720 pessoas aguardando cirurgia”, 
lembrou o professor, em novembro de 
2015.

A preocupação com a situação do 
HC tem levado a atual Diretoria Execu-
tiva da ADUFU-SS a propor atividades 
para debater o assunto. Em 27/07/15, 
em meio a uma crise no HC-UFU, na 
sede provisória da entidade ocorreu 
um encontro entre os Gestores da Saú-
de do Município, Reitor da UFU e di-

reção do HC, na perspectiva de buscar 
saídas para os problemas do HC.

Em 23/09/15 ADUFU-SS,SINTET-
-UFU e DCE-UFU organizaram even-
to sobre a situação do HC e na ocasião 
os expositores falaram de um quadro 
alarmante.

Na primeira quinzena de 2016 
(11/01), a situação do HC-UFU e mo-
delos de gestão foram abordados em 

uma reunião entre a Diretoria da ADU-
FU-SS e o Reitor da UFU, Professor 
Elmiro Santos Resende. Na oportuni-
dade os representantes da ADUFU-SS 
cobraram um posição da reitoria sobre 
a situação do Hospital e sobre modelos 
de gestão para o Hospital. Por sua vez 
o Reitor da UFU, ventilou estudos que 
estavam sendo feitos e que apontavam 
como uma das saídas a criação de uma 
Organização Social de Saúde (OSS) que 
substituiria a Fundação de Assistência 
Estudo e Pesquisa de Uberlândia (FAE-
PU). Se nessa ocasião essa situação foi 
apenas veiculada pelo reitor a situação 
parece bem adiantada quando vemos 
na página do Hospital de Clínicas uma 
consulta pública para transformar a Fa-
epu em Organização Social. A ADUFU 
manifesta total discordância com a ação 
da administração superior de investir e 
fortalecer os interesses privados na saú-
de, sem promover a discussão sobre os 
verdadeiros problemas do HC e nem 
buscar saída que fortaleçam o Sistema 
Único de Saúde. Precisamos enfrentar 
os problemas do HC. Organizações So-
ciais não são a solução. Se o movimen-
to sindical se opõe à Ebserh – Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares é 
exatamente porque retira direitos dos/
as trabalhadores e autonomia da Insti-
tuição de Ensino. Entretanto, isso não é 

Manifestação ano passado contra a falta de recursos e condições de trabalho no Hospital de Clínicas da UFU

Crise no HC-UFU na pauta de discussão em evento da ADUFU-SS, SINTET-UFU e DCE-UFU
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ADUFU-SS durante reunião com Reitor da UFU em janeiro/16

Hospital de Clínicas ameaçado pela OS – Organização Social
Reitoria da UFU age para transformar Faepu em Organização Social sem discussão nos Conselhos Superiores

um aval para o reitor estabelecer trata-
tivas e ações ainda mais privatizantes, 
sem nenhum controle público sobre 
recursos que são públicos. Transfe-
riremos as decisões sobre o HC para 
uma Organização Social, que para ser 
constituída precisa apenas ir ao cartó-
rio? Abriremos mão das definições nos 
espaços colegiados como o Consun, 
das decisões sobre os rumos da políti-
ca de nosso Hospital? As organizações 
sociais são espaço de mau uso do di-
nheiro público sobre critérios privados, 
o que favorece inclusive a corrupção. 
Dinheiro público, para a saúde pública, 
com critério público. Não as Organi-
zações Sociais na Saúde! Em defesa do 
Hospital de Clínicas Estatal!

Manifestação da ADUFU-SS no CONSUN sobre OS na UFU
xxxxxxx

Manifestação ano passado contra a falta de recursos e condições de trabalho no Hospital de Clínicas da UFU

Reunião na sede provisória da ADUFU-SS com a presença do prefeito Gilmar Machado, Reitor Elmiro Resende 
na busca de saídas para os problemas do Hospital de Clínicas da UFU. 

A ADUFU manifesta total discordância com a ação da administração 
superior de investir e fortalecer os interesses privados na saúde por 
meio de Organizações Sociais, sem promover a discussão sobre os 
verdadeiros problemas do HC e da FAEPU, nem buscar saídas que 
fortaleçam o Sistema Único de Saúde. Se o movimento sindical se 
opõe à Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é exa-
tamente porque retira direitos dos/as trabalhadores e autonomia da 
Instituição de Ensino. Entretanto, isso não é um aval para o reitor 
estabelecer tratativas e ações ainda mais privatizantes, sem nenhum 
controle público sobre recursos que são públicos, como é o caso das 
Organizações Sociais. Esta reitoria tem se esquivado de debates pro-
fundos sobre o HC e agido para transformar Faepu em Organização 
Social sem a realização de qualquer diálogo como se esperaria em 
qualquer espaço democrático. Transferiremos as decisões sobre o 
HC para uma Organização Social sem nenhum tipo de debate demo-
crático na Universidade? Abriremos mão das definições nos espaços 
colegiados, como o Consun, das decisões sobre os rumos da política 
de nosso Hospital? A quem interessa desvincular parte importante 
da administração do HC dos conselhos superiores da Universidade? 
As organizações sociais são espaço de mau uso do dinheiro público 
sobre critérios privados, o que favorece inclusive a corrupção, a so-
cialização das dívidas e a concentração dos lucros. Defendemos que o 
dinheiro público deve ser investido na saúde pública, com critérios e 
administração públicos. Transferir a gestão de serviços públicos para 
empresas privadas é atestar incompetência da gestão pública. Não às 
Organizações Sociais na Saúde! Em defesa do Hospital de Clínicas 
Estatal!

ADUFU-SS denuncia ameaça ao HC-UFU pela OS

Em reunião do Conselho Univer-
sitário realizado no dia 18/03, a 

ADUFU-SS, durante os comunicados, 
a ADUFU-SS apresentou aos conse-
lheiros sua preocupação  a uma possí-
vel implantação de uma Organziação 
Social (HC) no Hospital de Clínicas da 
UFU.

Na nota, a Seção Sindical considera 
que transferir a gestão de serviços pú-
blicos para empresas privadas é atestar 
incompetência da gestão pública. A en-
tidade também reafirma o posiciona-
mento contrário  às Organizações So-
ciais na Saúde e  em defesa do Hospital 
de Clínicas Estatal!

Veja ao lado a nota da diretoria da 
ADUFU-SS. 

Hospital de Clínicas da UFU
ameaçado pela OS – Organização Social
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mês de março, em especial o dia 8, 
é um marco da luta histórica das mu-
lheres por igualdade. Embora  a luta 
das mulheres ocorre todos os dias e 
não apenas numa data específica, o 8 
de março visibiliza a agenda por igual-
dade de gênero. O movimento de mu-
lheres repudia o viés comercial do dia 
propondo, ao invés de presentinhos, 
respeito todos os dias.

 Para a Secretária Geral da ADUFU-
-SS e Presidenta do Conselho Munici-
pal dos Direitos das Mulheres em Uber-
lândia/MG, Professora Lúcia Helenade 
Paula Menezes, a inserção da entidade 
neste movimento tem sido positiva. “A 
nossa diretoria prima pela participação 
nos movimentos sociais por levar todas 
as causas que vem de trabalhador(a), e 
trabalhamos nesse sentido em função 
das mulheres sejam negras, brancas, 
indígenas. Sempre estivemos presente 
nessa luta”, completou Lucia Helena.

A violência contra a mulher é uma 
constante na sociedade. A presidente da 
ONG SOS Mulher Uberlândia, Cláudia 
Cruz, em recente evento promovido 
pelo SINTET-UFU, ao apresentar da-
dos sobre a violência no Brasil disse 
que 5% dos assassinatos de homens são 
cometidos pela parceira, ao passo que 
mais de 30% das mulheres foram as-
sassinadas pelos parceiros. E ela ainda 
completou revelando que quase 40% 
das mulheres em situação de violência 
são agredidas diariamente. Dados di-
vulgados pela Polícia Militar de Minas 
Gerais mostraram que no ano passado 
de janeiro a novembro, foram registra-
das 4.549 ocorrências de violência con-
tra a mulher. Número que certamente 
deve subir quando se leva em conta as 
violências não registradas.

Cláudia Cruz lembrou que a ONG 
SOS Mulher já atendeu quase 17 mil 
casos em Uberlândia, ao longo de seus 
quase 20 anos de atuação.

A ADUFU-SS emitiu ano passa-
do, duas Moções de Repúdio especi-
ficamente voltadas para a violência. A 
primeira delas, “Moção de Repúdio à 
Violência de Gênero no Campus Uni-
versitário”, em relaçãoà tentativa de 
estupro contra uma jovem estudante 
de 18 anos, no Campus Santa Mônica 
da UFU, no dia 21/09/15. A outra mo-
ção, “Manifestação da ADUFU sobre 
o assassinato da professora Veridiana 

ADUFU-SS está na luta pelo direito 
das Mulheres 

Rodrigues Carneiro”,e que  repudiou o 
ato violento que resultou na morte da 
professora, assassinada  a sangue frio 
pelo sargento militar, Clovis Durade 
Cândido, 46 anos, ex namorado da víti-
ma. Veridiana era professora no anexo 
do EMEI Tibery da rede municipal de 
ensino.

Luta nas ruas - A luta das mulheres 
também ganhou a rua. “Estivemos par-
ticipando das manifestações de rua que 
foram feitas conclamando a população 
para assumir e aderir a luta das mulhe-
res. Fizemos abaixo assinado na Praça 
Tubal Vilela, participamos de uma car-
tilha onde as pessoas tem uma orien-
tação de como lidar com a situação da 
violência e como se proteger e a quem 
procurar”, lembrou ela.

Violência de Gênero na UFU - A 
UFU, também enfrente o problema da 
violência.  Dentro da universidade a 
questão da violência tem despertadona 
comunidade sinais de alertas.  A pres-
são da Comunidade Universitária dian-
te da realidade fez com que a Reitoria 
criasse, ano passado, uma Comissão 
de Segurança e Violência de Gênero da 
UFU com o objetivo de propor uma po-
lítica institucional sobre gênero e ações 
de proteção às mulheres nos campi da 
UFU.

Ano passado, alguns casos repercu-
tiram junto a comunidade. Um deles, a 
tentativa de estupro contra uma aluna 
do curso de Direito. O outro, uma vio-
lência contra uma funcionária terceiri-
zada, além de outros casos que foram 
surgindo a partir do trabalho da comis-
são.

 A professora do Instituto de Eco-
nomia da UFU e uma das Presidentes 
da Comissão de Segurança e Violência 
de Gênero da UFU, DéboraFigueiredo 
Mendonça do Prado disse que a comis-
são tem trabalhado para apresentar em 
breve a Administração Superior suges-
tões que possam auxiliar no enfrenta-
mento desse problema dentro da insti-
tuição.

Desde o início dos trabalhos, a co-
missão que é formada por represen-
tantes da Comunidade Universitária 
(docentes, discentes e técnico-adminis-
trativos), tem discutido buscado levan-
tar informações e debater o assunto. Ela 
conta que dentro da Comissão foram 
criados Grupos de Trabalho para fazer 

Isturdia, aqui nesse nosso sertão,
Donde “a lua nasce por detrás da verde mata”,
E “mais parece um sol de prata”.
O jorná reclamou de uma tar reunião.

Falô que não podia os professô se juntá,
Pra sobre a política do País podê falá.
Disse que num era assunto deles o gorpe que se anuncia
Pra módi acabá com a nossa democracia.

Falô taméin que os mestre devia era tratá
De corte de verba nas escola e de tanta robaiera,
Num se alembrô de percurá nos NOSSO jorná,
O tantu que falemo dessas coisa, otra hora, sem cessá.

Na era certa, tudo isso teve muita discursão.
Agora, a prosa é otra, na nossa humirde opinião:
Nóis num qué nenhum guverno defendê,
Mais também num queremo a democracia perdê.

Ojorná taméin gritô pra módi o nome da avenida num arterá.
Disse que isso, num pode nem pensá.
Afinar, o homi bão era ajudante de generá.

Num interessa si matô e di professô judiô,
O nome da tria, nóis num pode mexê.
Óia, o tar de Grande Otelo nunca foi governadô.
Mai foi grande artista e lutou pra merecê.

Eu acho que o bão jornalista divia se aquietá
Pudia era percurámió si informá.
Enluarada não quer dizê que a tar esquerda é atrapaiada.
Significa di verdade, que nas treva, é pela luiz da lua iluminada.

Esse meu jeito de falá, oceis queira discurpá,
Mai é que o Sertão da Farinha Podre é o nosso lugá.
Mai mémo sem precisá de prova sabática
Eu num confundo enluarada cum lunática.

Resposta da ADUFU-SS AO JORNALISTA IVAN SANTOS

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DA LUA

Sidiney Ruocco Júnior

o levantamento estatísticoe um outro 
grupo que trabalha com a elaboração 
de propostas justamente voltada para 
essa política institucional de gênero. 
“Nós encaminhamos já no ano passa-
do uma solicitação para melhoria da 
iluminação dos campi da UFU, o trei-
namento dos seguranças internos em 
questões envolvendo violência contra a 
mulher e um melhor atendimento psi-
cossocial com as vítimas porque hoje 

não existe um atendimento específico. 
A ideia seria criar uma ouvidoria ou até 
mesmo uma Secretaria vinculada à Rei-
toria da UFU para lidar com as ques-
tões de gênero dentro dos campi”, disse.

Ela também considera que além do 
tratamento das vítimas é preciso pensar 
em políticas de prevenção, espaço de 
reflexão dentro da comunidade univer-
sitária para enfrentar os problemas.
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ADUFU-SS repudia exclusão de                       
bolsas do PIBID

A Diretoria da ADUFU-SS aproveitou a reunião do Conselho Universitário em 
26/02/16, para manifestar a posição contrária às medidas arbitrárias anunciadas 
pela CAPES de corte de bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID).  Veja a íntegra da manifestação. 

Cortes na Educação

Manifestação da ADUFU contra a exclusão de 45 mil bolsistas do PIBID

A ADUFU- Seção Sindical dos Docentes da UFU manifesta sua posição 
contrária às medidas arbitrárias anunciadas pela CAPES, por meio do Ofício 
Circular Nº 2/2016-CGV/DEB/CAPES, de 18 de fevereiro de 2016, que exclui 
mais de 45.000 bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência(PIBID), cancelando as bolsas daspessoas que completam 24 meses 
de atuação no Programa e a eliminação automática das cotas de bolsas apro-
vadas para as instituições. Isso significa que os/as bolsistas excluídos/as não 
serão substituídos/as, fato que, rapidamente, poderá se desdobrar na extinção 
do Pibid. De imediato, em torno de 3.000 escolas públicas serão desligadas 
do Programa. Esse corte é uma intervenção nos projetos institucionais apro-
vados mediante atendimento de normas apresentadas em Edital da Comissão 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, do Ministério da Educação 
(CAPES/MEC),com duração previstapara quatro anos e impede o desenvol-
vimento das açõesaprovadas, gerando impasses para a institucionalização do 
Programa eferindo a autonomia das IES.É preciso que se considere também 
que significativos cortes já foram feitos em relação ao custeio do Programa des-
de o ano de 2015.Portanto, por meio de decreto, a CAPES determina o fim do 
PIBID.

A ADUFU reivindica da Administração Superior da UFU que participe ati-
vamente dos esforços nacionais pela permanência doPIBID, o que se justifica 
pela importância desse Programa para o fortalecimento das licenciaturas, da 
formação de professores e pela melhoria da qualidade da educação em nosso 
país.Visando à continuidade e ao fortalecimento do PIBID, foram importan-
tes os resultados da Audiência Pública realizada na quarta-feira, 24/02/2016, 
pela Comissão de Educação do Senado, com a participação de Jesualdo Farias, 
secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), Profa. 
Alessandra Santos, Presidente do Fórum Nacional do PIBID (FORPIBID), se-
nadores, deputados/as federais e expressiva presença de professores/as e estu-
dantes que atuam no PIBID, entre outros. Os/as parlamentares/as presentes se 
manifestaram contra os cortes e marcaram reunião com o MEC para continuar 
a discutir o tema na próxima terça-feira, dia 01/03/2016. Na Audiência, o re-
presentante da Sesu/Meccomprometeu-se a rever as medidas anunciadas pelo 
ofício Nº 2/2016-CGV/DEB/CAPES,mas sabemos que a lógica do governo de 
cortar gastos com as políticas públicas e economizar para pagar juros da dívi-
da prosseguirá, com arrochoparaos/as trabalhadores/as, as universidades, os/as 
professores/as e estudantes, o que consiste em continuar a favorecer os bolsos 
dos banqueiros, dos planos de saúdeetc.

Na UFU, os cortes de bolsas, caso sejam mantidas as orientações do ofício 
supracitado, de acordo com informações preliminares da Coordenação Ins-
titucional doPIBID, envolveriam 297 estudantes bolsistas de iniciação à do-
cência (de 793 estudantes para 496), 36 professoras/es das escolas públicas 
envolvidas(de 116 professores/as para 80) e19 professoras/es coordenadoras/es 
da UFU  (de 56 coordenadores/as para 37), com extinção dequatro subprojetos: 
História  (Campus Pontal),  Matemática e Teatro (Campus Santa Mônica) e  
Enfermagem (Campus  Umuarama).

A ADUFU soma-seaos que lutam pela manutenção e fortalecimento do PI-
BID contra os cortes de recursos para as políticas públicas, se coloca ao lado 
dos/as docentes pela construção de uma educação de qualidade e conclama o 
Conselho Superior da UFU para se manifestar contra esse retrocesso na políti-
ca educacional.

Uberlândia, 26 de fevereiro de 2016.

O ano de 2016 começa com notícias pouco animadoras para univer-
sidades brasileiras, na economia parece que os cortes de recursos, 

“contingenciamento”e etc..., tem sido a palavra de ordem; no cenário político está 
repleto de indefinições como o golpe do impeachment e a polarização ideológica 
tem se acentuado, e ainda se soma as eleições municipais que deverão catalisar 
os mesmos problemas para esfera local. Nas administrações das IES e dentro da 
UFU a realidade não é diferente, os problemas atingem a gestão e os programas 
mantidos pela universidade. É inegável que nos últimos anos avançamos muito, 
novos cursos, contratações de docentes, melhoria na infraestrutura, recursos de 
auxílio estudantil e acesso a programas como PIBID, PET, Ciências sem Frontei-
ras, entre outros.

Fruto do momento positivo da expansão universitária foi a criação dos campi 
de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas, imbuídos do desejo da universi-
dade de expandir sua área de atuação os projetos tiveram características distintas 
e evolução conturbada. Como docente tenho vivenciado a realidade do campus 
Pontal desde agosto de 2009 e a experiência passei pela coordenação de curso, 
comissões internas e, mais recentemente, representante sindical dos professores. 
Os poucos anos foram suficientes para perceber que o projeto ainda caminha para 
consolidação e enfrenta a cada ano problemas que acabam dificultando a atuação 
de docentes e técnicos para que se efetive de fato os objetivos da unidade. Em al-
guns encontros docentes, promovidos pela ADUFU, já discutimos os problemas 
locais e, de um modo geral, poderíamos elencar que os desafios hoje se concen-
tram em dois setores logística e infraestrutura:

1)      A logística tem sido um desafio, há de se reconhecer que melhorou a qua-
lidade do transporte, mas diante dos cortes orçamentários tem ficado a cada ano 
uma disputa acentuada para realização das atividades, em especial, aquelas que 
demandam um intercâmbio entre campi. A melhoria dos serviços de videoconfe-
rência que poderia conferir agilidade e segurança para o trabalhador;

2)      A infraestrutura é ampla e complexa, vai desde a falta de salas até a pres-
tação de serviços. Atualmente é possível elencar que o atraso da obra do prédio 
1JCP, tem dificultado a vida de professores e alunos que dependem do desloca-
mento entre os campi UFU/Pontal e UEMG, sala de atendimento e laboratórios, 
falta de espaço biblioteca; a unidade ainda carece de melhorias na prestação de 
serviços de ar-condicionado, manutenção dos elevadores e equipamentos de in-
formática que hoje são concentrados em Uberlândia e demandam o deslocamento 
de equipes e/ou equipamentos, atrasando serviços, manutenção, etc...

 A precarização dessas áreas reflete diretamente na atuação dos docentes no 
campus, causando a sobrecarga de trabalho e disposição para resolver pro-

blemas burocráticos causados pela carência da prestação de serviços. É consenso 
aqui no Pontal que as condições de trabalho precisam ser melhoradas, mas é pre-
ciso um efetivo trabalho de docentes, técnicos e administração precisam repensar 
e reestruturar o projeto de expansão.

 Os problemas enfrentados pelo campus Pontal não é diferente daqueles ou-
tros campi fora da sede. O MEC e as administrações superiores precisam en-

tender que os projetos foram positivos e foram implantados em um conjuntura 
que se imaginava duradoura, mas a economia não tem demonstrado vigor e ficará 
difícil a manutenção desses projetos sem a readequação necessária poderá colocar 
em risco o futuro desses projetos.

Artigo

Prof. Dr. Eduardo Giavara

Os desafios do 
campus Pontal

Prof. Dr. Eduardo Giavara - Curso de Graduação em História Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal - FACIP - Universidade Federal de Uberlândia
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ACONTECEU

Debater e discutir com a Comunidade Universitária da UFU a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp). Esse foi o 
objetivo da palestra e debate promovido pela ADUFU-SS, ano passado (1/12/15), 
sobre esse assunto, com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Sara Granemann. A professora,que já foi diretora do ANDES-SN, é es-
tudiosa sobre o tema previdência apresentou preocupações e trouxe muitos es-
clarecimentos e alertas sobre o Funpresp. Convidamos os leitores a acompanhar 
o vídeo da palestra disponível nesse link no site da ADUFU-SS

http://www.adufu.org.br/noticias/1102

Funpresp

Professora Rosana Ono (ADUFU-SS) e Sara Granemann (UFRJ)

Falando em início de semestre, depois de muito tempo, os docentes voltaram 
a ter direito às férias no mês de janeiro. No ano passado a luta da ADUFU-SS 
para garantir o janeiro de 2016 de férias foi intenso. Muitas reuniões com a di-
reção da UFU. Ao final valeu o esforço, afinal o descanso e lazer com a família 
também fazem parte de uma vida saudável. 

Início de semestre

A nova sede da ADUFU-SS continua em construção. A previsão é que 
a obra seja entregue no mês de abril. A inauguração deverá ocorrer no 
meio do ano. E a cada dia o projeto vai virando realidade. Confira as fotos 
no site da ADUFU-SS.

Nova Sede

Boteco das Mulheres
A Diretoria Executiva promoveu mais uma edição do tradicional Boteco da ADU-
FU-SS. Aproveitando o mês de março, o evento teve como tema as “Mulheres”.  
Em um ambiente acolhedor, além de marcar a data, o evento serviu como confra-
ternização do início do semestre 2016 na UFU. Mais fotos no site da ADUFU-SS. 
Além da tradicional atração musical tivemos também professoras declamando 
poesia e a palavras de ordem contra o machismo e pela igualdade de gênero. 

A Frente do Povo Sem Medo realizou  dia09/3/16, na sede provisória da 
ADUFU-SS uma reunião para discutir as ações da Frente neste semestre. 
Uma das atividades será oato no dia 31/3/16, em Brasília, contra a Reforma 
da Previdência e em Defesa da Democracia, entre  outras reivindicações.

Frente do Povo Sem Medo


