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AG da ADUFU-SS vai discutir 
possibilidade de adesão à 

GREVE docente

A ADUFU-SS, SINTET-UFU e DCE-UFU realizaram dia 9/7/15 uma 
atividade de discussão sobre os cortes de verbas anunciados pelo governo, 
em especial na área de educação. Com o título de “Aulão” os presentes ao 
evento puderam acompanhar a discussão  do “O Ajuste fiscal e os impac-
tos na educação”. 

O representante da ADUFU-SS, Secretário de Formação Sindical, 
Professor Filipe Almeida do Prado Mendonça discorreu sobre os sérios 
problemas da atual conjuntura econômica no País e também no mundo. 
Ele acrescentou ainda que no caso da UFU, os campi fora de sede devem 
sentir muito mais os cortes no orçamento. Existe uma preocupação muito 
grande em relação aos cortes que irão comprometer o funcionamento das 
instituições Federais de Ensino. Na UFU  a estimativa é que esse corte 
chegue a  50% nos investimentos e 10% a 20% no custeio. 

“Isso significa muito porque grande parte do orçamento de custeio já é 
fixo com o que  tem que se pagar de forma fixa. Então, o corte sobre essa 
parte que não é fixa acaba sendo um corte muito mais expressivo”, lem-
brou a presidente da ADUFU-SS, Professora Jorgetânia da Silva Ferreira.

Além da representação do SINTET-UFU, DCE-UFU, o Pró-Reitor de 
Planejamento da UFU, José Francisco Ribeiro (Tito) também participou 
da atividade com dados preocupantes sobre a questão orçamentária na 
UFU. 

Cortes verbas na Educação 
superior é tema de “aulão” 

na UFU
Aderir ao movimento de greve nacional dos docentes das Instituições Fe-

derais de Ensino será um dos pontos de pauta da próxima Assembleia Geral 
da ADUFU-SS. Convocada para o dia 14/7/15 (terça-feira), 17h, nos Anfite-
atros A e B, do Bloco 5R, do Campus Santa Mônica.

Até o fechamento desta edição, conforme dados do Comando Nacional de 
Greve do ANDES-SN, 40 Seções Sindicais já haviam aderido ao movimento.

A ADUFU-SS tem pautado a discussão em várias instâncias (Colegiada 
Ampliada, debates, AGs e participação em reuniões nas Unidades Acadêmi-
cas).
Assembleia Geral da ADUFU-SS
Dia: 14/7/15 (terça-feira)
Horário: 17h
Local: Anfiteatros A e B, do Bloco 5R, do Campus Santa Mônica
1) Informes;
2) Escolha de Delegados 60º CONAD;
3) Escolha da Comissão Eleitoral para 
    Eleição da Diretoria da ADUFU-SS;
4) Greve Docente;
5) Outros Assuntos.

Professor Filipe Almeida do Prado Mendonça (ADUFU-SS), durante aulão

O Cômite em Defesa da Gestão Democrática do Ensino Público  realizou no dia 
09/07/15, na Câmara Municipal de Uberlândia uma audiência pública para discu-
tir a Gestão Democrática da Educação no Município de Uberlândia. A ADUFU-
-SS é uma das entidades que compõem o Cômite. 

Audiência Pública discute Gestão Democrática da 
Educação no Município de Uberlândia
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A Diretoria Executiva da ADUFU-SS publicou no dia 3/7/15, no Jornal Cor-
reio de Uberlândia o Edital convocando Eleição para nova direção da Seção 
Sindical biênio 2015/2017. Conforme descreve o documento, o período para 
inscrição de chapas será de 20/7 à 5/8/2015.  A eleição para escolha da nova 
direção foi marcada para o dia 1/9/15.

Conforme descreve o Regimento da ADUFU-SS uma Comissão Eleitoral 
deverá ser escolhida em Assembleia Geral convocada para o dia 14/7. A Comis-
são, composta por 5 membros, será responsável por conduzir todo processo de 
escolha para a nova Direção da ADUFU-SS.

Edital convoca eleição para nova     
Diretoria Executiva da ADUFU-SS

Fac-símile do edital publicado no Jornal Correiro de Uberlândia em 3/7/15

2015 tem sido um ano de muitos desafios. Passadas as eleições, os anúncios 
acerca da composição do segundo mandato da presidenta Dilma confirmaram 
uma tendência de distanciamento dos setores populares, contrariando os inte-
resses da maioria da população que, diga-se de passagem, foram fundamentais 
para sua reeleição. Ao invés de reforçar as alianças e as pautas à esquerda, o go-
verno Dilma busca agradar o senhor mercado, ente insaciável que quanto mais 
atendido, mais se torna exigente. O governo  enfrenta forte oposição tanto no 
Legislativo, Judiciário e na grande mídia. Essa oposição, direitista, autoritária e 
elitista tem inovado, recorrendo às formas de manifestação utilizadas, historica-
mente, pelos movimentos sociais, como os panelaços que, nos anos da ditadura 
militar, eram expressão das lutas das donas de casa contra a carestia. A oposição 
ganhou as ruas e colocou por meses, na ordem do dia, a discussão do impeach-
ment da presidenta. 

Neste contexto de grave crise política e de crise econômica mundial, que é da 
natureza do próprio capitalismo, a resposta que o governo apresenta é de transfe-
rência da conta da crise para os que não lucraram e não lucram com esse sistema: 
os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A esse fenômeno dá-se o nome de 
austeridade, significando na prática menos Estado, mais Mercado, retrocesso nas 
políticas sociais. Assim, as medidas em curso são de retirada de direitos dos/as 
trabalhadores/as como as regras mais restritivas/obstaculizantes para acesso ao 
seguro desemprego e à pensão por morte, além do vultuoso corte no Orçamento 
Geral da União, notadamente nas áreas de saúde e educação. 

Nessa conjuntura destaca-se também o desserviço que o Legislativo Fede-
ral tem cumprido, sobretudo na prática golpista do presidente da Câmara dos 
Deputados, voltando à pauta constantemente os temas que perde no plenário 
até conseguir o resultado que lhe favorece como aconteceu com a discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição acerca da Redução da Maioridade Penal. 
Articulada e promotora dessa maré do retrocesso, a grande Mídia – considerada 
o quarto poder por vezes até mais poderoso que os outros três – dissemina o 
ódio, o racismo, a homofobia, a misoginia. 

Para enfrentar este contexto difícil, diversos movimentos   sociais e popu-
lares, partidos políticos e centrais sindicais, intelectuais, militantes também se 
articulam na busca de uma contra hegemonia. Ganhar as ruas, defender direitos 
das mulheres, dos LGBTTT, da juventude, da negritude, dos sem teto, sem casa, 
sem saúde são as tarefas das pessoas que teimam em ter esperança, que afirmam 
o direito de serem sujeitos de direitos. 

No que concerne ao ANDES-SN, nosso sindicato nacional, a estratégia de 
enfrentamento dessa conjuntura foi a greve docente, iniciada em 28 de maio de 
2015, tendo como eixos da pauta: 1) Defesa do caráter público da universida-
de; 2) Condições de trabalho; 3) Garantia de autonomia; 4) Reestruturação da 
carreira; 5) Valorização salarial de ativos e aposentados. A adesão à greve tem 
crescido e se soma à forte greve dos técnicos administrativos, também iniciada 
em 28 de maio e com a expectativa da greve na base do SINASEFE definida para 
iniciar em 13 de julho. 

Na UFU, a decisão da categoria, tomada em assembleias foi, até o momento, 
de não adesão à greve. A estratégia apontada foi de mobilização da categoria e 
articulação com os TAEs (técnicos administrativos em educação) e estudantes. 
Assim, foi definida ampla agenda de mobilização, constando inclusive de dois 
dias de paralisação que ocorreram em 14 e 29/5/15. Também foram realizadas 
atividades, reuniões, seminários, elaboração de materiais de divulgação com fai-
xas, cartazes etc. Essas atividades problematizaram e aprofundaram a reflexão 
sobre a conjuntura, a pauta de reivindicações e as estratégias de atuação. Nova-
mente na pauta da assembleia do dia 14 de julho teremos a discussão da greve 
da categoria. E agora José(s) e Maria(s)? Seremos parte do movimento paredista 
nacional, pressionando o governo por outra agenda e por negociação efetiva? A 
palavra está com a categoria. 

2015 segue com muitos desafios. Nossa sede está sendo erguida. Para condu-
zir a ADUFU nos próximos dois anos já foi convocada eleição para 01 de setem-
bro. E assim seguimos em luta, que dá sentido à vida. 

Editorial
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No dia 28 de Maio de 2015 o AN-
DES–SN deflagrou a greve, que teve a 
adesão inicial de 18 Universidades e, 
após um mês completado na greve, a 
adesão atual é de 40 Seções Sindicais 
e outras estão em processo de assem-
bleias marcadas para realização de de-
bates e deliberações para indicativo de 
greve. Soma-se a isto a forte greve dos 
técnico-administrativos, a dos estudan-
tes em diversas instituições, a mobiliza-
ção dos terceirizados nas universidades 
e as categorias dos Servidores Públicos 
Federais em greve e outras com indica-
tivo.

A greve entra em uma etapa de luta 
mais firme para ver atendidas as rei-
vindicações do movimento docente 
e a dos Servidores Públicos Federais. 
Neste caminhar duas importantes reu-
niões aconteceram: com a SESu/MEC e 
com o MPOG. As greves em curso e as 
mobilizações dos servidores públicos 
federais, em atuação conjunta do Fó-
rum das Entidades Nacionais dos SPF 
resultaram na reunião, ocorrida no dia 
25 de Junho com o MPOG. A força e 
a pressão do movimento (docente, em 
particular, e SPF em conjunto) levou o 
governo a reconhecer o fórum como 
interlocutor dos/as servidores/as. 

Conforme avaliação do CNG/AN-
DES, a reunião de 23 de junho com a 
SESu e o documento por ela entregue, 
a pretexto de responder à pauta do 
ANDES-SN, expressam, como já trata-
do no documento do Comunicado 17 
(...), a atitude do MEC de não respon-
der de fato às demandas dos docentes 
e é insistente na defesa de um modelo 
educacional baseado na privatização, 
por meio de parcerias público-privadas 
(PPP), cursos pagos, terceirizações, 
contratações em condições precárias, 
em uma concepção de autonomia que 
viabiliza a mercantilização e, final-

Por que as Universidades 
estão em GREVE?

Professores/as na AG da ADUFU-SS, em 10/6/2015 que rejeitou a entrada em greve naquele momento

mente, na transferência de volumosos 
recursos públicos para as empresas pri-
vadas por meio do FIES e do PROUNI.

Na realidade, a avaliação sobre esta 
reunião é a de não terem sido dados 
passos significativos para o avanço das 
negociações especialmente no que tan-
ge à Carreira Docente. O Secretário, 
por não considerar que esta seja uma 
questão prioritária, propôs a criação de 
um grupo de trabalho, mas sem nenhu-
ma definição do que se trabalhar e sem 
prazos definidos. 

A utilização do argumento da crise 
para justificar as dificuldades orçamen-
tárias e os cortes de investimentos em 
setores públicos e direitos trabalhistas 
é inaceitável. Nesse sentido, temos que 
investir no fortalecimento da unidade 
dos/as trabalhadores/as na pauta com 
os demais setores para que não sejamos 
atropelados pelo projeto do governo.

Como resultado desse diálogo foi 
realizada no dia 06 de julho, a Reunião 
da Educação Federal, seguida da Cara-
vana Nacional em Defesa da Educação 
Pública, no dia 07 de julho, em Brasí-
lia, contra os cortes do orçamento e por 
mais investimento público. Ainda no 
dia 07, às 14h, aconteceu uma reunião 
com o MPOG, para os SPF apresenta-
rem a sua avaliação em relação à pro-
posta feita pelo governo e já rechaçada 
pela reunião ampliada realizada no dia 
28 de junho. Portanto, a luta em defe-
sa de educação pública de qualidade é 
parte de uma luta muito mais ampla: 
defender um projeto de sociedade que 
garanta o acesso aos serviços sociais 
básicos e contra o projeto privatista do 
governo que retira direitos da classe 
trabalhadora e de seus filhos e filhas. 

Portanto, a hora é agora! A greve 
será mais fortalecida se todas IFES a ela 
aderirem!

O segundo mandato da presiden-
ta Dilma Rousseff tem sido marcado 
por dois tipos de crise: uma política e 
outra econômica. No campo político, 
é evidente a dificuldade de governabi-
lidade desta administração, de manu-
tenção dos alinhamentos com a base 
aliada, além de ser alvo de uma opo-
sição encolerizada que tenta inviabili-
zar o término do mandato.

 Já no campo econômico, os desa-
justes fiscais levaram a um plano de 
austeridade anunciado em 22 de maio 
de 2015, em certa medida causada 
pela ausência de um projeto claro de 
desenvolvimento do governo federal 
e por um cenário internacional ad-
verso.  Enquanto pretende-se atingir 
um superávit primário do setor pú-
blico correspondente a 1,2% do PIB 
em 2015, assistimos à intensificação 
da exploração dos trabalhadores e à 
diminuição de recursos para áreas 
socialmente prioritárias como educa-
ção, saúde e manutenção do emprego.

 As Medidas Provisórias 664 e 665, 
que atacam direitos como seguro-
-desemprego, e a recém-criada 680 
que possibilita redução de salários 
por empresas que se encontrarem em 
situação de dificuldade econômico-
-financeira, são alguns exemplos das 
dificuldades enfrentas pela classe tra-
balhadora em geral, num cenário de 
redução da renda média real. O setor 
da construção civil, por exemplo, foi 
o que mais demitiu até aqui: cerca de 
610 mil trabalhadores no trimestre, 
uma queda de 7,6% no nível de em-
prego em relação a igual período de 
2014.

 Os ministérios das Cidades, da 
Saúde e da Educação lideraram os 
cortes no Orçamento Geral da União. 
Juntas, as três pastas concentraram 
cerca de 55% do contingenciamento 
anunciado pelo governo. Tais cortes 
impactam diretamente as universi-
dades federais, com redução das ex-
pectativas de investimento e amplia-
ção dos quadros. Especificamente na 
UFU, estima-se que tais medidas ge-
rarão cortes de 50% dos investimen-

AS INJUSTIÇAS SOCIAIS 
DO AJUSTE FISCAL

tos previstos para o ano, penalizando 
principalmente os cursos recém-cria-
dos e os campi fora de sede.

 Soma-se a isso, as recentes eleva-
ções da taxa de juros, as maiores des-
de dezembro de 2008, favorecem os 
banqueiros e rentistas que comemo-
ram a decisão afirmando ser ela vital 
para derrotar o “fantasma da inflação”, 
além de penalizar ainda mais a classe 
trabalhadora. Não à toa os bancos pri-
vados brasileiros cresceram, durante 
a crise, para além das expectativas no 
primeiro trimestre deste ano: maior 
banco privado brasileiro, o Itaú lucrou 
R$ 5,733 bilhões no trimestre –26,8% 
mais do que no mesmo período de 
2014. Bradesco e Santander tiveram 
ganho de R$ 4,244 bilhões e de R$ 684 
milhões, respectivamente, resultados 
23,3% e 32% superiores ao registrado 
no mesmo período de 2014. 

Segundo a Auditoria Cidadã da 
Dívida, em 2014, o governo federal 
gastou R$ 978 bilhões com juros e 
amortizações da dívida pública, o que 
representou 45,11% do orçamento 
efetivamente executado no ano. Essa 
quantia corresponde a 12 vezes o que 
foi destinado à educação, 11 vezes aos 
gastos com saúde, ou mais que o do-
bro dos gastos com a Previdência So-
cial.

Estes dados e tantos outros de-
monstram que a política econômica 
adotada pela presidenta Dilma não 
está satisfatoriamente alinhada com 
sua base eleitoral, composta em sua 
maioria por trabalhadores, fazendo 
com que a crise econômica intensifi-
que a crise política. A solução para os 
problemas econômicos atuais poderia 
passar pela adoção de mecanismos 
de tributação de grandes movimen-
tações financeira, pagamento de im-
posto proporcional à renda, redução 
do percentual de juros e amortização 
pago pelo governo, entre outras medi-
das socialmente adequadas. Contudo, 
estas agendas, largamente difundidas 
pela literatura especializada, aparen-
temente estão bem distantes da opção 
desse governo federal.
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Comissão criada no CONDIR analisa mudança nas regras 
para Progressão e Promoção na Carreira Docente na UFU

Professores e Professoras devem 
ficar atentos porque as regras defi-
nidas pela Resolução do CONDIR 
04/2014 que regulam a Progressão 
e Promoção na Carreira Docente na 
UFU serão revistas. A Portaria R nº 
585 de 01/06/15, já instituiu e no-
meou a Comissão responsável para 
discutir o assunto. Em correspon-
dência encaminhada para a ADU-
FU-SS, a Comissão solicitou con-
tribuições e sugestões da entidade 
que deveriam ser encaminhadas por 
meio eletrônico até o dia 03/07/15.

Para alertar os docentes, a ADU-
FU-SS lançou uma campanha com 
cartazes e faixas espalhadas pelos 
Campi da UFU e também divulga-
ção pela internet. A preocupação 
da entidade é quanto modificações 
que possam prejudicar o docente 
nesse processo de ascender na car-
reira. Para tanto, o alerta principal 
é que o docente busque junto à sua 
Unidade a discussão desse assunto. 
“A ADUFU-SS também estará en-
vidando esforços para que o pro-
cesso não sofra retrocesso e é fun-
damental a participação de todos 
os professores(as), afinal estará em 
pauta o futuro da nossa carreira”, 
disse a Presidente da ADUFU-SS, 
professora Jorgetânia da Silva Fer-
reira. Ela também lembrou o quan-
to foi importante o engajamento da 
ADUFU-SS, bem como a participa-
ção dos/as docentes no ano passado 
quando da criação da Resolução do 
CONDIR 04/2014 e que possibili-
tou, entre outras coisas, a progres-
são para a Carreira de Professor(a) 
Titular. Como a Comissão revisora 

da Resolução 04/2014 não incluiu 
em sua formação uma represen-
tação da Seção Sindical, a reunião 
da Diretoria Colegiada Ampliada, 
ocorrida em 18/5/15, decidiu que 
a Diretoria Executiva deveria con-

tatar o Magnífico Reitor e solicitar 
a inclusão de um representante da 
ADUFU-SS nessa comissão. Além 
disso, outro encaminhamento dado 
foi de que a ADUFU-SS tentasse di-
latar o prazo para que fossem dadas 

as contribuições dos docentes e de 
suas respectivas unidades. Assim, 
no dia 30/05/15, quatro diretores 
da ADUFU-SS foram recebidos 
pelo Reitor e pela Pró-Reitora de 
Recursos Humanos, Marlene Ma-
rins, que concordaram  com pleito 
da ADUFU-SS e levaram a ques-
tão ao CONDIR na reunião do dia 
03/07/15. O Reitor sugeriu ainda 
que a ADUFU solicitasse um acento 
do CONDIR para que possa ter voz, 
mas não voto, nas discussões que 
ocorrem no âmbito deste Conselho. 
Desta forma, a professora Jorgetânia 
da Silva Ferreira foi a indicada para 
compor a comissão e o professor Fi-
lipe Mendonça será o representante 
da ADUFU-SS no CONDIR. Vale 
lembrar que a professora Rosana 
Ono foi indicada como suplente do 
professor Filipe, no CONDIR.

Algumas unidades acadêmicas 
e alguns docentes individualmen-
te enviaram suas contribuições por 
meio eletrônico à ADUFU-SS até o 
início da noite do dia 02/07. 

Nesta mesma data ocorreu nova 
reunião da Direção Colegiada Am-
pliada que indicou a necessidade 
de que seja formado um grupo de 
discussão para estudar as contri-
buições recebidas pela ADUFU-SS 
e fazer um consolidado sobre quais 
pontos a categoria deseja discutir na 
revisão da resolução 04/2014.

Dessa maneira a ADUFU-SS re-
força a importância da participação 
da categoria nessa discussão que de-
fine o desenvolvimento na carreira 
no âmbito da UFU.

Na foto durante audiência na reitoria da UFU: Lúcia Helena de Paula Menezes (ADUFU-SS), 
Jorgetânia da Silva Ferreira (ADUFU-SS), Elmiro Santos Resende (Reitor UFU), Marlene Marins 
(Pró-Reitora), Filipe Almeida do Prado Mendonça (ADUFU-SS) e Antônio Carlos Freire Sam-
paio (ADUFU-SS).

Reunião da Direção Colegiada Ampliada da ADUFU-SS realizada dia 2/7

É preciso estar atento porque regras podem dificultar que professores (as) possam ascender na Carreira.
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ADUFU-SS repudia a retirada do termo gênero do Plano  
Municipal de Educação e ato do vereador Luis Claudio    
Galassi que chamou professores/as de vagabundos

A manhã do dia 16/6/15 entra de 
forma triste para a história da cidade 
de Uberlândia/MG. O Legislativo Mu-
nicipal colocou em pauta a apreciação 
e votação do Plano Municipal de Edu-
cação (PME). Construído de forma 
democrática entre os educadores da 
cidade, o PME tinha tudo para ser um 
documento de vanguarda, se não fos-
se o posicionamento conservador de 
vereadores(as) que vetaram no docu-
mento o termo GÊNERO.

Para a representante do Grupo de 
Trabalho de Política Educacional da 
ADUFU-SS e uma das representantes 
da entidade na construção do PME, 
Marina Antunes, o posicionamento 
dos vereadores foi  muito reducionista 
em relação ao termo. “Não considera-
ram as conquistas que nós mulheres 
tivemos ao longo da nossa história. 
Desconsiderado também as conquistas 

étnico raciais que a própria lei reconhe-
ce, coloca e  está dentro das escolas, ... 
enfim, nós achamos que a Câmara aqui 
de Uberlândia perdeu uma oportuni-
dade de sair na vanguarda de elaborar 
políticas públicas que realmente pudes-
sem vir a melhorar essa questão como o 
preconceito, a discriminação e do trata-
mento de uma forma inadequada a essa 
questão do gênero dentro das escolas”, 
comentou a ela.  Só não votaram pela 
retirada do termo gênero do PME os 

vereadores Marquinhos do Mega Box e 
Ismael Costa.

Segundo a professora os vereado-
res nem aceitaram discutir a questão. 
A Câmara preferiu ouvir a ala conser-
vadora tanto da igreja Católica como 
Protestante e retirar esse termos, com a 
desculpa de que os professores estavam 
ali querendo fazer com que os alunos se 
tornassem homossexuais por conta da 
discussão de gênero.

Moções de Repúdio - A Diretoria 
Executiva da ADUFU-SS protocolou 
no dia 22/6/15, Moção de Repúdio aos/
às vereadores pela retirada do termo 
gênero do Plano Municipal de Educa-
ção em 16 de junho de 2015. Outra Mo-
ção de Repúdio foi direcionada ao vere-
ador Luis Claudio Galassi que chamou 
de VAGABUNDOS as pessoas presen-
tes à seção pública do dia 16 de junho 
de 2015, atentando gravemente contra 
o decoro parlamentar, conforme pode 
ser observada na gravação da sessão do 
dia. Os dois documentos da ADUFU-
-SS  também foram publicados no Jor-
nal Correio de Uberlândia na edição de 
26/6/15.

 No documento entregue ao Presi-
dente da Câmara, a ADUFU-SS exige 
que o vereador Luis Claudio Galassi se 
retrate e sejam tomadas medidas disci-
plinares contra o mesmo. “É inadmissí-
vel que da tribuna da Casa do Povo, um 
vereador use de seu poder para achin-
calhar o público ali presente. Entre os/
as participantes havia duas professoras 
doutoras que representam a ADUFU 
no Conselho Municipal de Educação, 
e participavam da sessão no exercício 
dessa representação, além de outros/
as professores/as e estudantes da UFU 
e de diversas escolas da Educação Bási-
ca”, anota a Moção de Repúdio. 

A professora Marina considerou 
desagradável e repudiou a atitude do 
vereador. “Nós levamos isso ao conhe-
cimento da ADUFU-SS porque está-
vamos eu e a professora Olenir Maria 
Mendes (FACED/UFU) em nome da 
ADUFU-SS representando a entidade 
e nós nos sentimos ultrajadas quando 
professores/as, no uso de sua atribuição 
pública e ali foram  chamados de vaga-
bundo e de vagabunda”, completou ela. Fac-símile com as moções publicadas 
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ESTATUINTE
O processo estatuinte está ocor-

rendo na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) de forma demo-
crática, paritária e resultará em um 
novo estatuto para a UFU, isto é, as 
leis internas que regulam a univer-
sidade. A maior parte da Comissão 
Estatuinte foi eleita pelos seus pares, 
contando com 55 docentes, 55 téc-
nicos administrativos e 57 discen-
tes, as entidades representativas dos 
docentes (ADUFU–SS), técnicos 
administrativos (SINTET – UFU), 
e discentes (DCE e APG) indicam 6 
representantes, também 6 represen-
tantes serão indicados pelo Reitor, 
sendo dois docentes, dois técnicos 
administrativos e dois representantes 
da comunidade externa. A Comissão 
Estatuinte irá propor um novo esta-
tuto para ser avaliado e votado no 
Conselho Universitário.

A ADUFU–SS realizou em 01 de 
julho uma reunião sobre a estatuin-
te. Discutimos a representação da 
ADUFU–SS na Comissão Estatuinte, 
a importância de manter o processo 
democrático, os princípios que po-
dem orientar nossa atuação.

A partir de debates e da contri-
buição coletiva, a ADUFU elaborará 
as linhas gerais do estatuto seguindo 
os princípios definidos como orien-
tadores. A participação neste proces-
so estatuinte democrático e paritário 
é fundamental. O estatuto e, poste-
riormente, o regimento, reflete/de-
fine quem é a UFU, seus princípios, 
seus objetivos e sua organização, po-
dendo alterar seus rumos para a uni-
versidade que queremos. Portanto, o 
desenvolvimento da UFU nas próxi-
mas décadas pode depender das mu-
danças que forem efetivadas.

Consideramos importante a par-
ticipação de todos/as no processo 
estatuinte, comparecendo aos deba-
tes, dando suas contribuições, con-
versando com os membros da co-
missão estatuinte da sua área. Assim 
garantiremos diversidade de ideias e 
o processo democrático. O futuro da 
Universidade Federal de Uberlândia 
certamente será influenciado por seu 
novo Estatuto.

NotasNotasNotas

 Pauta de Reivindicações da Categoria Docente 
No dia 02/6/15 foi a vez de aprofundar a discussão da Pauta de Reivindicações 

da Categoria Docente com ênfase na 
discussão salarial para os próximos 
anos. O evento teve a participação 
da Diretora do ANDES-Sindicato 
Nacional professora Maria Regina de 
Ávila Moreira,  que é da coordenação 
do Setor das Federais do ANDES-SN 
e que falou sobre a pauta de reivindi-
cações da categoria e abordou o qua-
dro nacional da greve dos docentes das IFES deflagrada em 28 de maio.

 Estado e Educação
O ANDES-SN organizou no final 

de maio (29 e 30) o IV Seminário so-
bre Estado e Educação - A contrar-
reforma do Estado e os impactos na 
educação pública. Evento realizado 
na cidade de Florianópolis reuniu 
docentes de várias partes do país. A 
ADUFU-SS esteve representada pe-

las professoras Marina Ferreira de Souza Antunes (GTPE/ADUFU-SS) e das Di-
retoras da entidade Rosana Ono, Iara Maria Mora (foto). 

Nova Sede da ADUFU-SS

Obra segue dentro do cronograma planejado pela construtora. No detalhe o 
estágio da obra no final de junho de 2015.

Visita ao Campus do Pontal

Na perspectiva da intensificação do trabalho 
de mobilização da Categoria, a Secretária Ge-
ral da ADUFU-SS, Professora Lúcia Helena de 
Paula Menezes participou de uma atividade em 
28/05/15, no Campus da UFU, em Ituiutaba. A 
visita, conforme explicou a professora foi muito 
proveitosa e serviu para repassar as informações 
do processo de discussão da greve da categoria 
naquele momento, bem como acolher as deman-
das dos professores que estão lotados no campus 
fora de sede.

Cobrar uma melhor prestação de 
serviço por parte da Unimed Uber-
lândia. Esse foi um dos objetivos de 
reuniões da Diretoria Executiva da 
ADUFU-SS com representantes da 
operadora de plano de saúde nos dias 
25/06 e 08/07. A direção da ADUFU-
-SS apresentou as várias reclamações 
recebidas dos usuários, principalmente 
em relação à demora na marcação de 
consultas, liberação de exames e outros 
procedimentos. No dia 08/07 ocorreu 
nova reunião   

GTPE/ADUFU-SS discute 
documento Pátria Edu-

cadora
 O GTPE da ADUFU-SS tem se de-

bruçado  no estudo do documento Pá-
tria Educadora. As reuniões do Grupo 
acontecem as quarta-feira, na sede pro-
visória da entidade.  A reunião é aberta 
aos interessados em discutir o tema. 

 Conjuntura econômica
Terceira atividade de mobilização 

planejada pela reunião da Direção Co-
legiada em maio antes de uma AG que 
deliberasse sobre a adesão da ADUFU-
-SS à greve a entidade realizou o Deba-
te sobre Conjuntura Econômica e cor-
tes no Orçamento. Realizado em 08/6, 
o evento contou com a participação do 
Pró-Reitor de Planejamento José Fran-
cisco Ribeiro que trouxe informações 
preocupantes acerca dos cortes orça-
mentários na UFU.

Reunião com Unimed


