
NESTA EDIÇÃO

JORNAL
ADUFU www.andes.org.brwww.adufu.org.br

Edição: 03

Uberlândia, Junho/Julho de 2014

EDUCAÇÃO
GTPE ADUFU-SS promove evento 
regional preparativo ao Encontro 

Nacional de Educação – ENE

Docente terá que atualizar cadastro para receber subsídio da 
Saúde Suplementar

Os professores (as) que possuem o convênio UNIMED/ADUFU-SS e que rece-
bem o benefício da Saúde Suplementar do Governo Federal deverão proceder 
ao recadastramento de dados para continuar tendo direito ao ressarcimento do 
subsídio mensalmente.

Veja mais na página 04

Reposicionamento na Carreira - Comissão com participação da 
ADUFU trabalha para corrigir portaria da UFU de 1990 

Decisão do STF sobre recolhimento de INSS pode  favorecer 
Ação Jurídica da ADUFU-SS

Decisão do STF declarou inconstitucional a contribuição previdenciária sobre 
serviços de cooperativa de trabalho e ADUFU tem expectativa de resolver 
questão de forma favorável aos filiados usuários do plano de saúde UNIMED

Veja mais na página 03

A cidade do Rio de Janeiro (RJ) 
vai sediar entre os dias 8 e 10 de 
agosto deste ano, o Encontro Nacio-
nal de Educação – ENE. O evento 
tem como um dos seus principais 
objetivos lutar pela aplicação já de 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
na educação pública e construir 
uma proposta alternativa à que vem 
sendo empreendida pelo governo. 
Busca ainda o fortalecimento da ca-
tegoria na luta contra políticas que 

vêm sendo implementadas, proposi-
talmente, de forma fragmentada, no 
sentido de aprofundar a mercantili-
zação da educação e a precarização 
das condições de trabalho e ensino.

Buscando subsidiar o evento que 
ocorrerá em nível nacional, eventos 
regionais e estaduais estão sendo or-
ganizados por entidades espalhadas 
por todo o Brasil. Em Uberlândia, o 
Grupo de Trabalho de Política Edu-
cacional da ADUFU-SS (GTPE/

ADUFU-SS), realizou em 
18/7/14 uma atividade de 
preparação para o Encon-
tro Nacional de Educação 
– ENE. De acordo com a 
profª. Marina Ferreira de 
Souza Antunes, coordena-
dora do GTPE-ADUFU foi 
o momento de refletir com 
os sindicatos, movimentos 
sociais, entidades acadêmi-
cas, movimentos estudantis 
e partidos. “É voltado para 
aqueles comprometidos 
com a causa da educação 
pública, laica, universal, 
unitária”, afirmou a profes-
sora. A etapa estadual ocor-
rerá em Belo Horizonte em 
26 de julho e a etapa nacio-
nal no Rio de Janeiro de 08 
a 10 de agosto. 

Evento tem como principal objetivo construir uma proposta alter-
nativa que garanta uma política de Estado efetiva para a educação 

pública

A Assembleia Geral da ADUFU-SS concluiu no dia 10/7/14 a  Pauta 
Local de Mobilização da categoria docente. Discutida há vários meses 
pelos professores(as) o tema foi finalizado após o acúmulo de discussões 
que apontaram sérios problemas que docentes tem vivenciado no cotidia-
no do trabalho. 

Veja a íntegra  da Pauta Local nas páginas 2 e 3  

AG conclui Pauta Local de     
Mobilização/Reivindicação

Professoras Jorgetânia da Silva Ferreira (Presidente da ADUFU-SS) e 
Karina Klinke (secretariou a AG) durante Assembleia

Foto: Djalma Dias

Veja mais na página 03
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PAUTA LOCAL DE REIVINDICAÇÕES DOS/AS PROFESSORES/AS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU
Aprovada na Assembleia Geral da ADUFU-SS em 10/7/14 depois de discutida durante vários meses pelos professores(as). O documento será protocolado junto à 

Administração Superior da UFU no cotidiano do trabalho. 

Universidade pública, condições 
do trabalho docente e 

democratização

1. Garantia de padrão de 
financiamento público, estável 
e suficiente para assegurar a 
infraestrutura física (bibliotecas, 
salas de aulas e laboratórios 
dotados de instalações e 
equipamentos adequados, 
modernos e em quantidade 
suficiente) e o funcionamento 
com qualidade de todos os cursos 
(graduação e pós graduação);  de 
modo a dar conta da expansão;

2. Fim da política de diversificação 
das fontes de financiamento das 
atividades acadêmicas; 

3. Atuação da Administração 
Superior junto a Andifes e que 
o Conselho Universitário paute 
o debate sobre a reestruturação 
da Carreira Docente, mais uma 
vez desestruturada pelo governo 
federal (Lei n. 12.772, de 28 
de dezembro de 2012 e Lei n. 
12.863, de 24 de setembro de 
2013), destacando os seguintes 
pontos: 

a. revisão das exigências abusivas 
para o  acesso à classe de 
titular, como a banca com 75% 
de membros externos, que 
claramente afronta a autonomia 
universitária e a avaliação 
docente contextualizada;

b. reversão da precarização da 
carreira do professor ingressante 
e FUNPRESP;

c. possibilidade de transferência de 
professores entre universidades 
federais sem prejuízo ao 
professor;

d. paridade entre ativos 
e aposentados, com 
reposicionamento na posição 
relativa quando de sua 
aposentadoria. 

4. Fim da flexibilização do regime 
de dedicação exclusiva, com 
urgência, e a supressão de 
concursos para 40 horas sem DE;

5. Revisão do estatuto e regimento 
da UFU, com cronograma de 
discussões e votações, de forma 
transparente e democrática, com 
ampla participação por parte da 
comunidade universitária, com 
debate nas Unidades Acadêmicas 
precedendo sua votação no 
CONSUN, objetivando: 

a. Normatização, pelos conselhos 
superiores, de eleições paritárias;

b. Composição dos conselhos 
superiores de modo a representar 
todos os setores da universidade;

c. Novo desenho dos conselhos das 
unidades acadêmicas, de forma 
que todos(as) docentes possam 
participar das deliberações;

6. Exigimos da Administração 
Superior da UFU revisão da 
matriz orçamentária, que trouxe 
prejuízo às unidades acadêmicas, 
dificultando a realização do 
trabalho docente na pesquisa, 
ensino e extensão:

a. Garantia de transporte de 
professores(as) e estudantes para 
trabalhos de campo e intercampi, 
em horários compatíveis com 
as exigências das respectivas 
atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, incluindo veículos 
e motoristas, diminuindo os 
trâmites burocráticos e o tempo 
de agendamento;

b. Garantia de recursos para o 
desenvolvimento acadêmico 
e científico dos(as) docentes, 
inclusive dos programas 
de qualificação e de  sua 
participação em eventos 
científicos (passagens e diárias);

c. Fim das restrições  aos serviços 
de gráfica para atividades 
acadêmicas uma vez que são 
essenciais como revistas, 
divulgação de eventos e 
trabalhos científicos;

d. Recursos suficientes para a 
manutenção dos equipamentos.

7. Manutenção e pontualidade nos 
pagamentos das bolsas sociais 
e acadêmicas destinadas aos 
discentes;

8. Reversão da adesão a EBSERH;
9. Política de apoio à saúde docente 

que contemple, entre outros:
a. Criação de Programa de 

Avaliação e Acompanhamento 
da saúde docente;

b. Humanização e agilização no 
atendimento médico de exames 
periódicos;

c. Criação de estrutura de 
atendimento emergencial nos 
Campi;

10.  Ampliação das vagas de técnicos-
administrativos para auxiliar 
o trabalho docente, inclusive 
na elaboração de orçamentos 
e procedimentos de compra de 
materiais e equipamentos;

11. Efetiva contratação de 
professores(as) substitutos(as) 
para cobrir licenças médicas 
e docentes em programas de 
capacitação;

12. Rever a política da UFU em 
relação à Educação à Distância-
EAD, e o que ela significa 
em termos de precarização do 
trabalho docente e da qualidade 
do ensino;

13. Estabelecer 8h/aulas semanais 
como um referencial da 
categoria para que seja possível 
a realização da pesquisa e da 
extensão;  reversão do aumento 
da relação professor/aluno e do 
número de horas aulas onde essa 
situação está posta;

14. Política de segurança nos Campi: 
a.  contratação de servidores 

públicos qualificados para fazer 
uma segurança preventiva e 
democrática, sem a presença da 
polícia militar nos Campi;

b.  não instalação de posto da 
Polícia Militar nos Campi;

c. condições seguras de 
funcionamento das atividades 
acadêmicas adequadas em todos 
os turnos, não precarizando o 
período noturno;

d. melhoria da iluminação dos 
Campi; 

15. Retorno das 15 semanas letivas;
16. Planejar obras, reformas, 

conservação e manutenção 
na UFU, de modo que não 
comprometam a qualidade das 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão;

17. Imediato reposicionamento dos/
as professores/as prejudicados/
as pela Resolução 02/90 que não 
permitiu a progressão vertical 
por avaliação docente sendo que 
a legislação permitia. 

18.  Retorno do serviço de reprografia 
na Biblioteca;

19. Garantia de condições para as 
atividades fins na UFU a partir 
de um programa de controle 
e fiscalização de ruídos de 
obras, limpeza, jardinagem, 
som automotivo, eventos, entre 
outros.

Campus do Pontal -  Faculdade 
de Ciências Integradas do 

Pontal

1. Imediata contratação de 
professores para os cursos que 
se encontram com carga didática 
acima de  8 horas aulas, conforme 
estudo já realizado;

2. Melhoria e manutenção adequada 
da infraestrutura física, com a 
finalização das obras de modo a 
garantir: 

a. estacionamento adequado e 
melhor localizado, a fim de 
não prejudicar as atividades 
acadêmicas;

b. ampliação da biblioteca e 
garantia de seu funcionamento 
pleno;

c. iluminação adequada nas áreas 
externas e internas do Campus; 

d. construção de centro de 
convivência, áreas verdes, 
quadra poliesportiva e 
vestiários, favorecendo o ensino, 
a aprendizagem e a sociabilidade 
da comunidade acadêmica;

e. construção de salas de trabalho 
para professores;

3. Lotação de todos os técnicos 
administrativos pactuados com o 
MEC no Campus Pontal.
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PAUTA LOCAL DE REIVINDICAÇÕES DOS/AS PROFESSORES/AS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU
Aprovada na Assembleia Geral da ADUFU-SS em 10/7/14 depois de discutida durante vários meses pelos professores(as). O documento será protocolado junto à 

Administração Superior da UFU no cotidiano do trabalho. 

Escola de Educação Básica – 
Escola Técnica de Saúde

1. Solicitar a inclusão dos 
docentes da carreira EBTT 
das Universidades Federais 
nas políticas  e nos programas 
de qualificação, em nível de 
pós-graduação, oferecidos aos 
docentes do ensino superior;

2. Aprovação da regulamentação 
do RSC - Reconhecimento de 
Saberes e Competências dos 
professores da EBTT, previsto 
na lei 12.772/2012; 

3. Acessibilidade na ESEBA.

 Campus Monte Carmelo

1. Imediata construção do bloco 
dois; 

2. Nomeação de um diretor para o 
campus com representatividade 
no Conselho Diretor e início dos 
trabalhos da comissão instituída 
para definição da estrutura 
organizacional do Campus;

3. Todas as vagas de técnicos 
administrativos destinados a 
Monte Carmelo devem ficar  em 
Monte Carmelo;

4. Pavimentação da via de acesso 
ao novo Campus e construção de 
uma passarela sobre a MG190; 

5. Transporte Inter campi uma  vez 
que os laboratórios permanecerão 
instalados na estrutura atual e 
as aulas teóricas serão no novo 
Campus; 

6. Compra do acervo bibliográfico 
para garantir a qualidade do 
ensino e fazer frente a avaliação 
que o MEC procederá dos cursos 
em breve;

7. Salas dos professores adequadas;
8. Montagem de Laboratórios 

para atender às disciplinas das 
Graduações. 

Uberlândia, 10 julho de 2014

No ano de 2011 a ADUFU-SS, 
foi autuada pela Receita Federal 
com relação período de 2007 a 2010 
devido a ausência de recolhimento 
de contribuição previdenciária so-
bre a nota fiscal de serviços pres-
tados pela UNIMED, na qualidade 
de cooperativa de trabalho. Para 
sua defesa a ADUFU-SS interpôs 
recurso administrativo na Receita 
Federal, além de um Mandado de 
Segurança com o intuito de realizar 
o depósito desta contribuição, até a 
decisão final do STF.

Recentemente o STF julgou 
um Recurso Extraordinário e reco-

Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre recolhimento de 
INSS pode favorecer Ação Jurídica da ADUFU-SS

Decisão do STF declarou inconstitucional a contribuição previdenciária sobre serviços de cooperativa de trabalho 
e ADUFU tem expectativa de resolver questão de forma favorável aos filiados usuários do plano de saúde UNIMED

Por Jurídico da ADUFU-SS nheceu a inconstitucionalidade da 
Contribuição Previdenciária inci-
dente sobre Serviços prestados por 
Cooperativas de Trabalho (artigo 
22, inciso IV da Lei 8.212/1991). 
Este julgamento teve repercussão 
geral reconhecida, no qual uma 
empresa de consultoria questiona a 
mesma tributação. 

ADUFU-SS através do advoga-
do que representa o Mandado e Se-
gurança proposto com este mesmo 
intuito de discutir a legalidade da 
contribuição previdenciária sobre 
nosso plano de saúde, já protoco-
lizou uma petição informando ao 
Juiz de 1ª Instância a decisão do 

STF sobre o tema, também juntou 
a íntegra desta decisão e requereu a 
procedência da ação judicial, tendo 
em vista o julgamento do STF.

Assim a expectativa da Direto-
ria Executiva da ADUFU-SS, é de 
que ocorra o julgamento definitivo 
da defesa administrativa de acor-
do com o entendimento do STF e 
por conseguinte o cancelamento do 
débito discutido, bem como nosso 
Mandado de Segurança seja julga-
do procedente e consequentemen-
te possa ser levantado o montante 
depositado em juízo e devolvido os 
recursos pagos aos filiados usuá-
rios do plano de saúde.

Uma resolução do Conselho 
Universitário da UFU de 1990 
(Resolução 02/1990) e que regula-
mentou naquela época a Progres-
são via avaliação de desempenho 
do Pessoal Docente das Carreiras 
do Magistério Superior e de 1º e 
2º graus da UFU acabou impedin-
do que professores (as) pudessem 
progredir na carreira. A Resolução 
criada naquele momento não res-
peitou uma legislação anterior, o 
DECRETO No 94.664, DE 23 DE 
JULHO DE 1987, do Plano Úni-
co de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos (PUCRE-

Reposicionamento na Carreira
ADUFU-SS trabalha em comissão que visa corrigir                       

efeitos de resolução de 1990
CE). A instituição tentou corrigir o 
equívoco em 2007 com a Resolução 
010/2007, aplicando a partir de en-
tão a progressão vertical, mas dei-
xou de lado o período compreendi-
do de 1990 a 2007. Em 2010, uma 
nota técnica tanto do Ministério da 
Educação, quanto do Ministério do 
Planejamento reafirmaram a neces-
sidade de correção do período de 
1990 a 2007. 

 A Portaria 602/2014, instituiu 
uma Comissão na UFU para tra-
tar desse assunto e também com o 
objetivo de analisar, emitir parecer 
e acompanhar o reposicionamen-

to dos docentes (aposentados e 
ativos) afetados pela Resolução 
02/1990. A ADUFU-SS integra a 
Comissão, representada pela sua 
presidente, Professora Jorgetânia 
da Silva Ferreira.  “Nossa expec-
tativa é que a questão seja resol-
vida rapidamente porque os/as 
docentes já tiveram muitos preju-
ízos em função dessa resolução e 
até o Ministério do Planejamen-
to já mandou corrigir”, afirmou a 
professora. Na UFU, cerca de 300 
docentes,deixaram de progredir 
na carreira em função dessa reso-
lução. 
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NotasNotasNotas

Os professores (as) que 
possuem o convênio UNIMED/
ADUFU-SS terão que proceder 
ao recadastramento para continuar 
tendo direito ao ressarcimento do 
subsídio mensalmente. Essa foi 
uma exigência da PROREH. Desde 
a semana passada, a ADUFU-SS, 
começou a encaminhar para as casas 
dos/as fi liados/as que possuem o 
convênio uma correspondência 
explicando a necessidade da 
atualização e o formulário que 
precisa ser preenchido e devolvido 
na sede da ADUFU-SS até o dia 30 
de julho.

Conforme orientações da UFU, 
a partir de agosto, o recebimento 
mensal do ressarcimento do subsídio 
da Saúde Suplementar, somente 
será concedido aos conveniados à 
UNIMED/ADUFU que efetuarem 
o preenchimento do requerimento. 
A Diretoria da ADUFU-SS também 
salienta que o conveniado deverá 
manter em dia o pagamento das 
mensalidades, de acordo com seus 
respectivos vencimentos, sob pena 
de não receberem o ressarcimento 
do subsídio da saúde. Mensalmente 
a ADUFU-SS terá que informar ao 
setor de Saúde Suplementar da UFU 
a situação do usuário do plano de 
saúde UNIMED-ADUFU. 

Os conveniados que por ventura 
não receberem a correspondência 
poderão acessar a carta e o 
requerimento, imprimir, preencher 
e encaminhar para a ADUFU-
SS via correio ou para o e-mail: 
tesouraria@adufu.org.br .

O benefício da Saúde Suplementar 
é regido pela Portaria Normativa 
SRH nº03, de 30/7/2009 e estabelece 
orientações para o pagamento desse 
direito aos servidores ativos e 
aposentados.

AG escolhe Delegados para         
59º CONAD

A Assembleia Geral da ADU-
FU-SS realizada dia 10/7/14 de-
fi niu a delegação que represen-
tará a entidade no 59º CONAD 
do ANDES-SN.  A professora 
Jorgetânia da Silva Ferreira, foi 
escolhida como delegada e os 
professores Luiz Caetano de Sal-
les e Aurelino José Ferreira Filho 
como observadores. O evento do 
Sindicato Nacional será realiza-
do de 21 a 24 de agosto.

15 Semanas

A Comissão que estuda a 
viabilidade da retomada das 15 
semanas letivas na UFU con-
tinua trabalhando. Segundo o 
representante da ADUFU-SS 
na comissão, o Vice-Presidente 
da entidade, professor Paulo de 
Andrade, depois de encaminhar 
para as Unidades Acadêmicas 
alguns questionários a fase ago-
ra é de compilação dos dados e 
fechamento de um relatório que 
será entregue a Pró-Reitoria de 
Graduação. De posse desse rela-
tório a pró-reitoria deverá enca-
minhar a discussão.

Conselho Municipal da       
Mulher Uberlândia

A ADUFU-SS foi convidada 
a integrar o Conselho Munici-
pal da Mulher de Uberlândia. 
A Secretária Geral da entidade, 
professora Lúcia Helena de Pau-
la Menezes representa a Seção 
Sindical nesse órgão que tem a 
função consultiva, deliberativa, 
planejadora de políticas, contro-
ladora e fi scalizadora de ações 
ligadas aos direitos das mulhres. 

Nova Sede
Os trabalhos para construção da nova sede da ADUFU-SS continuam. 

Depois de aprovado em Assembleia Geral a Diretoria em conjunto com 
professores (as) segue o trabalho de elaboração do projeto arquitetônico 
que irá abrigar a entidade.  Uma casa será alugada para abrigar proviso-
riamente a sede da entidade. A atual sede será demolida e dará lugar a um 
novo prédio. 

O arquiteto responsável, senhor Carlos Eduardo, durante apresenta-
ção do projeto para uma comissão de professores(as)

Boteco da ADUFU – 1

Uma animada festa junina foi realizada em mais uma edição do Bote-
co da ADUFU-SS. Professores e familiares se reuniram na sede da enti-
dade, no dia 13/06/14, ao som do Grupo Trio Sucupira. Um momento de 
confraternização com direito a comidas típicas, espaço da criança e muito 
divertimento.

Boteco da ADUFU – 2
No dia do jogo do Brasil contra o Chile pela copa do mundo deste ano, 
a ADUFU-SS reuniu docentes para a “Feijoada da ADUFU”. Um mo-
mento de confraternização e torcida.

Importante
Para continuar 

recebendo subsídio 
governamental da Saúde 

Suplementar docente terá 
que atualizar cadastro


