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Justiça suspende reintegração de posse de área ocupada no Glória

Uma audiência judicial realizada 
no dia 27/11/14 suspendeu a rein-
tegração de posse da ocupação do 
Campus do Glória. O juiz acatou o 

Carreira Docente é
debatida em

evento da UFU 
Veja na página 03

pedido feito pela UFU para suspensão 
da reintegração, aprovado pelo CON-
SUN no dia 14/11. Agora as partes 
envolvidas (Universidade, Prefeitura 

e União) terão cerca de 8 meses para 
que as negociações com a venda da 
área possam ser concluídas. Acompa-
nharam a audiência representantes da 

Universidade Federal de Uberlândia, 
Pastoral da Terra, Prefeitura de Uber-
lândia e coordenação da ocupação do 
Glória. 

Reajuste Convênio
ADUFU-SS/UNIMED  

para janeiro de 2015
Veja na página 08

Veja na página 04

Carreira: 
Professores
da UFU são

reposicionados

ADUFU terá novo 
endereço ainda em

dezembro
Veja na página 05

Veja na página 02

Por que só a UFU não regulariza o calendário? Por que 
não implantamos as 15 Semanas letivas como proposto 

pela Comissão criada para esse fim?
O Conselho de Graduação da 

UFU, em reunião no dia 21/11/14, 
definiu por não implantar as 15 se-
manas na UFU. 

Lamentamos que a UFU venha 
aderindo acriticamente às mu-
danças propostas pelo MEC, que 
intensificam o trabalho docente e 
não melhoram a qualidade do ensi-
no, uma vez que enfatizam a quan-
tidade em detrimento da qualida-
de. E indagamos: por que todas as 
universidades já regularizam seus 
calendários e a UFU não? 

Veja na página 06

A ADUFU participou ativamen-
te do processo de discussão sobre o 
reposicionamento dos professores 
prejudicados pela resolução 02/90. 
O reposicionamento ocorreu para 
124 professores. O período a ser 
considerado para o reposiciona-
mento é de 01/04/1987 da institui-
ção do PUCRCE) até 03/08/2007 
(data da Resolução 10/07, que subs-
tituiu a Resolução 02/90).
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Ocupação Campus do Glória

Consun UFU acata proposta da Comissão e decide por unanimidade            
encaminhar a SUSPENSÃO da execução de reintegração de posse no Glória 

Parecer da Comissão trouxe histórico da situação da formação da ocupação, propostas de ação, inclusive com projeto de extensão a ser desenvolvido pela Universidade, 
além dos riscos humanitários de uma possível ação de reintegração de posse.

O Conselho Universitário da UFU, 
em reunião extraordinária realizada 
em 14/11/14, decidiu encaminhar pela 
imediata suspensão da execução pro-
visória do processo de reintegração de 
posse da área do Campus Glória (proc. 
nº 6590-45.2012.4.01.3803 em trâmite 
na 2ª Vara Federal) para a elaboração 
de acordo entre as partes em litígio 
(Universidade Federal de Uberlândia 
e Movimento dos Sem-Teto do Brasil) 
e o terceiro interessado (Município de 
Uberlândia), visando à regularização 
da área. A decisão foi baseada em pa-
recer da Comissão Multidisciplinar de 
Acompanhamento das Ações vincu-
ladas à Área de Ocupação do Campus 
Glória, nomeada pelo Reitor na Porta-

ria R nº 642, e encarregada de realizar 
estudos sobre reintegração de posse 
da área do Campus Glória. A Comis-
são, presidida pelo professor Leonardo 
Barbosa, conta com professores/as, es-
tudantes e técnicos/as administrativos. 

O documento amplamente discuti-
do pelo Conselho máximo da Institui-
ção trouxe um relevante estudo feito 
pela Comissão. Nele havia uma preo-
cupação humanitária numa possível 
reintegração de posse da área ocupa-
da e que segundo estudos feitos pode-
ria culminar numa tragédia, levando 
à morte dezenas de pessoas, além de 
centenas de feridos graves, perdas ma-
teriais, morais e psicológicas. Estima-
-se que na ocupação do Glória vivam 
aproximadamente 2.200 famílias e 10 
mil pessoas. 

A ADUFU-SS é uma das compo-
nentes da Comissão Multidisciplinar 
de Acompanhamento das Ações vin-
culadas à Área de Ocupação do Cam-
pus Glória. Na avaliação da entidade, o 
posicionamento tirado pelo Conselho 
Superior da UFU foi o mais acertado 
porque aposta na solução negociada do 
conflito e evita que a UFU seja prota-
gonista de uma ação violenta, que não 
condiz com a sua função social e com 
seu caráter educativo. “Aceitamos par-

ticipar da Comissão exatamente por 
querer contribuir com a busca de solu-
ções sem violência, respeitando os tra-
balhadores e trabalhadoras que lutam 
pelo direito à moradia. Neste momen-
to, tendo o risco iminente de despejo 
defendemos a suspensão do processo 
de execução da reintegração para que a 
UFU, o Movimento dos Sem Teto e  en-
tidades de apoio possam encontrar jun-
to ao poder público municipal, governo 
eleito do Estado de Minas Gerais e go-
verno federal os meios de  pagamento 
à UFU pela terra e o assentamento de-
finitivo das famílias” afirmou a profes-
sora Jorgetânia da Silva Ferreira, repre-
sentante da ADUFU na Comissão. 

Manifestação – Pouco antes do iní-
cio da reunião do Consun, cerca de 
400 pessoas, moradores da ocupação 
realizaram uma manifestação pacífi-
ca na porta de entrada da Reitoria da 
UFU. Com faixas e cartazes eles tenta-
vam sensibilizar os/as conselheiros/as. 
Segundo o Coordenador da Pastoral 
da Terra, Frei Rodrigo Peret, o objeti-
vo era a confirmação das negociações 
em curso “Esperamos uma posição 
mais clara do Consun em vistas dessa 
possibilidade infeliz do despejo das fa-
mílias. Agora é claro que esse processo 
tem um trâmite burocrático. Ele não 

acontece de uma hora para outra. Seria 
mais a esperança de que essa discussão 
de hoje traga elementos mais claros que 
ajudem iluminar esse processo pacífico 
para que as famílias continuem, porque 
a negociação, nós sabemos ela já está 
andando”, esclareceu. 

Prazo - A Audiência judicial rea-
lizada no dia 27/11/14 suspendeu a 
reintegração de posse da ocupação 
do Campus do Glória. O juiz aca-
tou o pedido feito pela UFU para 
suspensão da reintegração aprovado 
pelo CONSUN. As partes envolvidas 
(Universidade, Prefeitura e União) 
terão cerca de 8 meses para que as 
negociações com a venda da área 
possam ser concluídas. 

Conselheiros e representantes de movimentos durante reunião do CONSUN Moradores durante manifestação na Reitoria

A Secretária Geral da ADUFU-SS, 
Profa. Lúcia Helena de Paula Menezes 

durante o uso da palavra, na Audiência 
Pública realizada pela Câmara Muni-
cipal de Uberlândia, em 26/11/2014 e 
que discutiu a questão da reintegração 

da área ocupada no Campus do Glória. 

Comissão Multidisciplinar de Acom-
panhamento das Ações vinculadas à 

Área de Ocupação do Campus Glória 
durante reunião
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A discussão sobre a Carreira Docen-
te tem exigido da Diretoria da ADU-
FU-SS, Gestão Resistência do Princípio 
ao Fim, especial atenção. Diante de um 
quadro de desafios postos ao Movimen-
to Docente o assunto também foi um 
dos temas debatidos no II Encontro de 
Servidores da UFU. Realizado nos dias 
21 e 22 de outubro de 2014, o evento 
serviu para que servidores da UFU pu-
dessem discutir vários assuntos, entre 
eles, no caso dos Docentes a questão da 
Carreira. O Evento que teve a colabo-
ração da Seção Sindical na sua elabora-
ção, a partir do convite da Pró Reitoria 
de Recursos Humanos, também contou 
com a participação de vários setores da 
Comunidade Universitária.

Ao final do evento, a ADUFU-SS 
apresentou reivindicações à Adminis-
tração Superior da UFU, no sentido de 
intervir na ANDIFES e junto ao gover-
no federal por uma carreira estrutura-
da, que respeite o percurso acadêmico 
dos/as docentes, desde o ingresso até 
a aposentadoria. A Secretária Geral 
da ADUFU-SS professora Lúcia Hele-
na de Paula Menezes, classificou como 
muito positivo o evento. “Foi realizada 
uma mesa com a temática e tivemos a 
presença do Professor Luiz Henrique 
Schuch da UFPel, da Professora Gláu-
cia Carvalho Gomes – Diretora de Ex-
tensão da UFU e do Professor Antomar 
Araújo Ferreira – Presidente da CPPD 
– UFU em que apontaram aspectos da 
carreira que precisam ser modificados, 
pois ferem a autonomia da Universi-
dade, o distanciamento entre as Car-
reiras do Ensino Superior e a Carreira 
do EBTT, a necessidade de se voltar a 
ter uma linha única no contracheque, 
o adoecimento docente, dentre outros 
pontos também relevantes”, lembrou 
a professora. Também ocorreu a roda 
de conversa no dia seguinte contando 
com a presença dos/as Palestrantes da 
Mesa do dia anterior. O grupo presente 
formulou alguns pontos, que giram na 

Carreira Docente é debatida em evento da UFU

órbita periférica da carreira, mas que, 
se não tiverem a atenção devida preju-
dicarão, como já estão prejudicando, a 
atuação docente e o aprendizado dos/as 
alunos/as da Instituição. “Propusemos 
como ponto central de nossas propostas 
a de que a Reitoria da UFU faça todos os 
esforços e articulações para que a AN-
DIFES assuma a proposta de Carreira 
Única do ANDES, como também sua e 
esta proposta seja a que irá para a mesa 
de negociação com o MEC/MPOG/MF 
e demais instâncias pertinentes às nos-
sas negociações”, completou. Na Plená-
ria Final do II Encontro foram apresen-
tadas as propostas tanto dos/as TAEs 
quanto a dos/as Docentes. Houve uma 
discussão bem calorosa a respeito das 
propostas levadas pelos grupos forma-
dos pelos/as Técnico-Administrativos/
as (TAE) até conseguirmos que dele-
gados/as e observadores/as chegassem 
às propostas representativas da catego-
ria. A apresentação das propostas do 
grupo docente foi tranquila, sem dis-
cussão e as mesmas foram aprovadas 
por unanimidade pelos/as delegados/
as do Encontro. “Avaliamos, enquanto 
ADUFU-SS ter sido um ótimo Encon-
tro, com uma riqueza bastante densa 

de discussões e decisões em plenário. 
Lamentamos a pequena participação 
dos/as docentes e, para o próximo, pen-
sarmos estratégias, que busquem uma 
maior representatividade docente no 
III Encontro a ser realizado no ano de 
2015. Devemos esclarecer que esta não 
é a avaliação da Comissão organizado-
ra do evento, mas sim da ADUFU-SS, 
como uma de suas integrantes. A nível 
da Comissão, o processo avaliativo está 
na etapa de recebimento das avaliações 
feitas pelos/as participantes, que serão 
organizadas em um relatório a ser aces-
sível aos/as participantes, pois serão as 
propostas implementadas pela Univer-
sidade Federal de Uberlândia”, finalizou 
a Professora Lúcia Helena de Paula Me-
nezes.

Mesa Redonda
A Mesa Redonda I – Carreira Do-

cente: Desafios do momento atual con-
tou com a participação do professor 
aposentado da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), e ex-diretor do AN-
DES-SN,  Luiz Henrique Schuch. Junto 
com ele participaram também a profes-
sora Gláucia Carvalho Gomes, Direto-
ra de Extensão da UFU e o professor 
Antomar Araújo Ferreira – Presidente 
da CDPP/UFU. 

O professor Schuch lembrou que o 
desafio nesse momento é continuar na 
luta pela perspectiva de carreira docen-
te como o ANDES Sindicato Nacional 
defende e lutar no interior das IFE para 
que a normatização interna fique mais 
próxima do que se deseja. “A proposta 
defendida pelo Sindicato prevê uma 
carreira enfatizando o compromisso 
do/a docente com a instituição e ao 
mesmo tempo salvaguardando direitos 
desses professores (as) a longo prazo e 

em duas vertentes. Uma vertente é con-
tinuar na disputa pelo aperfeiçoamento 
do que está na Lei e a segunda disputa 
é para que se traga para a vida da uni-
versidade, no momento da regulamen-
tação da lei que está aí colocada, a ideia 
de que o desenvolvimento na carreira, 
que é o central, respeite as peculiarida-
des dos diversos percursos acadêmicos 
que a universidade exige”, lembrou.  

A professora Gláucia Carvalho des-
tacou a importância de o evento discu-
tir como um dos temas principais a car-
reira tanto para os/as docentes, quanto 
para os/as técnico-administrativos/as. 
A intervenção da professora foi no sen-
tido de recuperar a experiência viven-
ciada na ADUFU-SS durante a greve de 
2012, quando, na época, ela participou 
do Comando Local de Greve, atuando 
no GT Carreira. “Naquele momento 
nós nos propusemos num trabalho de 
fazer uma análise das propostas finan-
ceiras que o governo fazia, mas que no 
próprio processo nós percebemos que 
para entender aquele momento era pre-
ciso conhecer e aprofundar na reflexão 
da própria carreira docente no sentido 
de compartilhar essa experiência”, lem-
brou ela. 

Durante sua explanação, a professo-
ra mostrou como o processo vivencia-
do no Comando de Greve foi formativo 
e mostrou, sobre seu ponto de vista, os 
desafios atuais colocados, mas também, 
principalmente, os desafios históricos 
não superados e que estão na pauta do 
dia a dia na luta pelas melhores condi-
ções de trabalho e por uma educação 
de qualidade, gratuita e pública. Para a 
professora, o ANDES-SN tem um acú-
mulo muito grande sobre o assunto. 

O Professor Antomar Araújo Fer-
reira trouxe um ponto de vista mais 
técnico sobre a carreira vivenciada no 
momento. Ele lembrou que a partir da 
lei, a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD) trabalhou pela regu-
lamentação internamente na UFU, cul-
minando com a Resolução 04/2014. O 
professor falou dos desafios da aplica-
ção da legislação e lembrou que o prin-
cipal refere-se ao momento em que o 
professor vai fazer sua avaliação de de-
sempenho e tem que trabalhar com en-
sino, pesquisa, extensão e gestão. “Isso 
está muito claro na lei e a maioria dos/
as professores/as só trabalham talvez 
com o ensino e pesquisa. Alguns não 
fazem extensão, outros não trabalham 
com gestão. E esse é um dos desafios 
que temos”, lembrou ele. 

A ADUFU-SS disponibilizou em 
seu canal no Youtube a íntegra da 
Mesa Redonda Carreira Docente: 
Desafios do momento atual. Que 
pode ser acessada no endereço 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=-I66-aWUyuI ou em 
www.adufu.org.br

Assista ao vídeo do evento

Gláucia Carvalho Gomes,  Luiz Henrique Schuch, Lúcia Helena de Paula Me-
nezes e Antomar Araújo Ferreira durante a mesa redonda sobre carreira
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Reunião do CONGRAD, em 21/11/14 que discutiu o assunto 15 Semanas

O Conselho de Graduação da UFU, 
em reunião no dia 21/11/14, definiu 
por não implantar as 15 semanas na 
UFU. 

Em janeiro deste ano, o Informativo 
da ADUFU-SS nº 388, de 11/2/14, no-
ticiava um encontro entre a Diretoria 
Executiva da ADUFU-SS e a Pró-Reito-
ra de Graduação da UFU, Profª. Marisa 
Lomônaco de Paula Naves, ocorrido no 
dia 16/01/14. Na pauta do encontro, a 
reivindicação feita pela Seção Sindical 
para que se discutisse o retorno das 15 
semanas letivas na instituição. Naquele 
momento, a Seção Sindical já mostrava 
que um levantamento feito em diversas 
universidades demonstrava que muitas 
delas não alteraram o número de sema-
nas letivas em suas instituições. Após 
aquele primeiro encontro ficou acerta-
da a criação de uma comissão que es-
tudaria a implantação das 15 semanas 
na UFU. De lá para cá muitas reuniões, 
encontros levantamentos e consultas. 
O Vice-Presidente da ADUFU-SS, Pau-
lo C. P. de Andrade representou a enti-
dade no trabalho da comissão.

Segundo Paulo de Andrade, a UFU 
tem sido exemplar e muito eficiente em 
cumprir as determinações do MEC. “A 
precarização do nosso trabalho docen-
te é um fato, tem sido intensificado e a 
competição entre colegas é vigorosa-
mente estimulada. Por exemplo, o au-
mento de horas que passamos em sala 
de aula, tanto na graduação quanto na 
pós-graduação, com o aumento das 
disciplinas, e com o aumento do nú-
mero de dias no calendário semestral 
de 90 para 100 dias e as aulas de uma 
hora-aula para 1 hora relógio, além do 
produtivismo e meritocracia serem ba-
seadas na quantidade e na competição 
entre pares, e não na qualidade do que é 
produzido e nem na colaboração entre 
os trabalhadores”, esclarece o professor.

Sobre o relatório apresentado pela 
Comissão das 15 Semanas na penúl-
tima reunião do CONGRAD, com a 
proposta de implantar os estudos au-
tônomos associados a componente 
curricular disciplina para completar a 
carga horária curricular em 15 sema-
nasfoi bem aceita pelos conselheiros 
com poucas duvidas técnicas esclareci-
das.  “Entretanto, na última reunião do 

Por que só a UFU não regulariza o calendário? Por que 
não implantamos as 15 Semanas letivas como proposto 

pela Comissão criada para esse fim?

Em 16/01/14, reunião de representantes da Diretoria da ADUFU-SS com a Pró-Rei-
tora de Graduação da UFU, Profª. Marisa Lomônaco de Paula Naves (1ª a esquer-

da). Em seguida Paulo, Jorgetânia e Lucia Helena (ADUFU-SS).

CONGRAD em 21/11/2014 a proposta 
da Comissão das 15 Semanas foi rejei-
tada e o calendário foi aprovado para 
cumprir a carga horária curricular em 
18 semanas como antes, resultando em 
um calendário acadêmico semestral 
com mais de 20 semanas. Esta mudan-
ça fundamentalmente, em minha opi-
nião, se deve à mudança de posição da 
Pró-Reitora Marisa Lomônaco sobre 
os estudos autônomos. Nosso sindica-
to tem uma posição clara em relação à 
autonomia da Universidade e assim a 
definição do calendário acadêmico e da 
hora-aula deve ser da instituição” afir-
mou o professor. 

A Diretoria da ADUFU-SS lamen-
ta o posicionamento da PROGRAD 
uma vez que foi criada uma comissão 
que trabalhou durante todo o ano de 
2014 e que apresentou propostas in-

clusive acordadas com a pró-reitora e, 
no momento da decisão, a posição da 
mesma enfraqueceu o trabalho da co-
missão. Lamentamos que a UFU venha 
aderindo acriticamente às mudanças 
propostas pelo MEC, que intensificam 
o trabalho docente e não melhoram a 
qualidade do ensino, uma vez que en-
fatizam a quantidade em detrimento da 
qualidade. E indagamos: por que todas 
as universidades já regularizam seus 
calendários e a UFU não? Por que mes-
mo as universidades nas cidades-sede 
da copa do mundo, como as do Rio de 
Janeiro que tiveram 2 meses de recesso 
(junho/julho) de 2014 já encerraram-
seu ano letivo em dezembro de 2014 e a 
UFU não? Por que temos que ser mais 
reais do que o próprio Rei?

Ocorreu em Uberlândia de 26 
a 28 de novembro o XXII Con-
gresso do SINTET-UFU. O even-
to ocorreu no Centro de Forma-
ção, Cultura e Lazer do SINTET, 
localizado nas Chácaras Panora-
ma. Na programação do primeiro 
dia temas fundamentais para o 
movimento sindical e os/as ser-
vidores/as públicos federais como 
Análise de Conjuntura, discussão 
sobre a Previdência Pública e Pri-
vada (FUNPRESP) e aposenta-
dorias. No segundo dia o debate 
foi sobre Educação, Educação 
Financeira e Pessoal e Saúde. Já 
no último dia o debate foi sobre 
a atualização do Plano de Lutas e 
prestação de contas. Dessa forma 
a categoria de Técnicos Adminis-
trativos em Educação da UFU se 
organiza para um ano de muitas 
lutas e realizações. 

A ADUFU participou da mesa 
de abertura, tendo sido represen-
tada por Jorgetânia Ferreira que 
ressaltou a importância do evento 
e o fato da pauta do SINTET  ser 
também a pauta da ADUFU, con-
clamando ao trabalho conjunto 
entre as entidades. 

ADUFU-SS participa da 
mesa de abertura do   

Congresso do   
SINTET-UFU

Boletim ADUFU 
Toda terça-feira: 

7h30 / 13h30 / 22h
FM Universitária – 107,5 Mhz  

Também disponível em 

www.adufu.org.br
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ADUFU-SS participa da  

Comissão Própria de Avaliação
Em vigor na UFU com o objetivo de 

encaminhar o processo de autoavalia-
ção da instituição, com base nos prin-
cípios do Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (SINAES) A 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
da UFU tem realizado seu trabalho. A 
comissão é composta por representan-
tes do segmento docente, técnico, es-
tudantil e da administração, conforme 
a resolução  Resolução nº 28/2012, do 
Conselho Universitário.

A ADUFU-SS indicou as professo-
ras Maria Simone Ferraz Pereira Mo-
reira Costa, da FACIP e Olenir Maria 
Mendes, da FACED. Elas foram indi-
cadas por serem pesquisadoras da área 
da avaliação educacional por meio do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Ava-
liação Educacional – GEPAE, vincula-
do ao Programa de Pós graduação em 
Educação da UFU, há mais de dez anos.  
A intervenção da representação do Sin-
dicato tem sido no sentido de ajudar a 
construir uma avaliação que consiga de 
fato, demonstrar as fragilidades e as po-
tencialidades da UFU e que faça senti-
do para a comunidade universitária. A 
CPA conta com a participação de todos 
e todas para que seja possível a cons-
trução de dados realmente relevantes e 
que possam assim, favorecer um olhar 
mais crítico para as ações internas e 
buscar as transformações necessárias.

Segundo a professora Olenir foi 
possível construir uma proposta de 
autoavaliação institucional a partir de 
uma concepção formativa de avalia-
ção. “Para nós, a avaliação é importante 
porque é momento de aprendizagem, 
de investigação, de análise, de reflexão 
e de compreensão das condições que 
temos para gerar novas posibilidades”, 
lembrou. Nesse sentido foi definido 
pela CPA uma proposta a partir de um 
processo de autoavaliação institucional 
desenvolvido em um ciclo completo 
de três anos, com base nos princípios 
do SINAES, considerando as dimen-
sões estabelecidas na legislação. “Nes-

sa proposta privilegiamos a reflexão 
sobre as fragilidades e potencialidades 
da UFU. O projeto de avaliação foi ela-
borado por representantes de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica e 
da sociedade civil e propõe atividades 
de pesquisa utilizando metodologias 
diversificadas para a construção de 
dados, que promovam uma avaliação 
qualitativa e quantitativa como lógica 
indutora do desenvolvimento institu-
cional que levará ao conhecimento da 
instituição de forma mais aprofundada 
para o aprimoramento da gestão acadê-
mica”, completou.

 Ao longo dos três anos do ciclo 
avaliativo serão consideradas três eta-
pas básicas, contemplando diferentes 
momentos. “Tem sido um trabalho in-
tenso mas proveitoso e, um trabalho de 
equipe sob a coordenação da profª Ma-
ria Lucia Bento, como diretora da CPA. 
Nesse momento, a CPA busca sensi-
bilizar a comunidade universitária e a 
sociedade para participar da avaliação 
respondendo aos questionários que es-
tão disponibilizados no portal da UFU 
para docentes, técnicos e discentes”, 
acrescentou. 

 A sociedade também participa mas 
com questionários impressos que estão 
sendo aplicados por estagiários em di-
ferentes locais públicos da cidade. “É 
importante salientar que esse processo 
é anônimo, mas será possível identifi-
car tanto fragilidades como potencia-
lidades de cada unidade acadêmica ou 
curso de graduação e com isso, acredi-
tamos que os resultados serão melhor 
utilizados por toda a comunidade aca-
dêmica e por isso faz-se necessário uma 
participação expressiva da comunidade 
universitária como um todo, finalizou.

Participação - Para participar basta 
acessar o questionário no site da UFU 
(www.ufu.br) ou da CPA (www.cpa.
uf.br) e através do banner, conforme 
mostrado abaixo, acesse o seu portal 
(discentes, docentes ou técnicos).

Profa. Olenir Maria 
Mendes, da FACED

Profa. Maria Simone 
F. P. Moreira Costa, da 

FACIP

Sede provisória: ADUFU-SS terá novo 
endereço ainda em dezembro

A ADUFU-SS muda de 
endereço ainda este mês de 
dezembro (o leitor poderá se 
informar sobre a data pelo site 
www.adufu.org.br). O novo 
endereço da entidade será na 
Rua da Juventude nº 113 (veja 
como chegar pelo mapa). A 
sede provisória da entidade 
funcionará perto do Campus 
Santa Mônica e vai abrigar a 
sede administrativa durante a 
construção do prédio da nova 
sede. 

A atual construção da 
Rua Nelson de Oliveira será 
demolida e dará lugar a uma 
moderna edificação como a 
mostrada na edição anterior 
do Jornal da ADUFU-SS. O início da 
obra deverá ser no mês de janeiro e a 

previsão é de que leve cerca de 9  me-
ses para ficar pronta.

“Nas duas vezes 
em que tive a hon-
ra de participar da 
Diretoria Execu-
tiva (DE), sempre 
trabalhei para o 
crescimento do patrimônio da ADU-
FU-SS . Assim sendo estou muito feliz 
por , finalmente, termos um Projeto de 
construção  da nova sede muito bom 
que, com certeza, permitirá que a DE, 
Colegia, Grupos de Trabalho e reu-
niões diversas tenham um local ade-
quado para os eventos. Acredito que a 
nova sede atrairá novos filiados pois, 
como sempre,  vejo desafios enormes 
para os Sindicatos, especialmente do 
Setor Público. Um exemplo particu-
larmente importante é o Projeto que 
pretende regulamentar  as Greves. Os 
Sindicatos têm sofrido muitos ataques 
nos últimos anos, particularmente os 
de dimensão nacional e novos filia-
dos são uma importante ajuda para 
a construção do sindicato que quere-
mos.  Uma nova sede projetada para 
atender muito bem os filiados, inclu-
sive nos momentos de convivência é 
muito bem vinda, contribuindo com 
uma maior MOBILIZAÇÃO para en-
frentar as lutas que visam promover a 
melhoria das condições de trabalho 
dos docentes . Parabéns a todas e to-
dos que contribuíram para a realiza-
ção deste sonho !”
Eugênio Antônio de Paula
Professor Aposentado Matemática

Um “espa-
ço de vivência” 
exclusivo, para  
associados se 
e n c ont r a re m , 
baterem papo, 

trocarem idéias,  assistirem um filme, 
escutarem música, lerem, acessarem 
a Internet ou ficarem a toa, no ócio 
criativo. Finalmente uma antiga rei-
vindicação está sendo atendida com a 
construção da nova sede que se inicia. 
Depois da demanda aprovada em As-
sembléia fazem anos, ficar em banho-
-maria, conseguimos que a atual dire-
ção  e diretoria incluísse o espaço no 
projeto da obra, o qual foi amplamen-
te discutido e definido pela comissão 
aberta,  que tratou do assunto  Tenho 
a convicção de que esse acontecimento 
no contexto  do espaço maior da sede, 
também valoroso e  fundamental  em-
preendimento, poderá contribuir na 
reinvenção da prática sindical e da tão 
necessária e indispensável arregimen-
tação da categoria. O espaço de vivên-
cia não será muito grande, mas  com 
certeza  terá  grandeza de tamanho 
para acolher  todas e todos que  quise-
rem tomar um café e desfrutar de mo-
mentos de encontro ou simplesmente 
uma pausa ou descanso das rotinas.

Assim também se faz sindicalismo, 
movimento docente, relações sociais  a 
construção de humanidades.

Falcão Vasconcellos - Professor
LAGEPOP / Instituto de Geografia.

OPINIÃO sobre a construção da NOVA SEDE
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A ADUFU participou ativamen-
te do processo de discussão sobre o 
reposicionamento dos professores 
prejudicados pela resolução 02/90. O 
reposicionamento ocorreu para 124 
professores aposentados e 156 profes-
sores da ativa. A professora Jorgetânia 
da Silva Ferreira, presidente da ADU-
FU, representou a entidade na Comis-
são e avalia que foi possível reparar 
parcialmente os prejuízos sofridos pe-
los/as docentes. “Infelizmente a UFU 
estabeleceu uma normatização mais 
exigente do que a lei, precisamos estar 
atentos/as para que isso não se repita. 
Com isso, os professores não puderam 
desenvolver na carreira como previsto. 
Trabalhamos para que estes professo-
res não sofressem nova punição com 
preenchimento de dados que não dis-
põem mais. Essa resolução contribuiu 
para a desconstrução de uma cultura de 
avaliação na UFU, uma vez que os pro-
fessores não podiam progredir vertical-
mente sem título. Houve reparo para os 
professores que permaneceram no ní-
vel 4 de sua classe, com expectativa de 
recebimento do retroativo dos últimos 
4 anos. Certamente muitos outros do-
centes foram prejudicados, tendo sido 
desestimulados pela resolução a faze-
rem sua progressão horizontal, porque 
a diferença salarial era pequena e não 
poderiam progredir verticalmente e, 
como não estão no nível 4 da classe, 
não foram reposicionados”, disse a pro-
fessora.

O período a ser considerado para 
o reposicionamento é de 01/04/1987 
da instituição do PUCRCE) até 
03/08/2007 (data da Resolução 10/07, 
que substituiu a Resolução 02/90). Para 
os docentes que após a data de 03/08/07 
fizeram outras avaliações, a Comissão 
fará o acerto considerando o reposi-
cionamento até o momento em que o 
professor fez sua última avaliação, via 
relatório de atividades. 

A PROREH encaminhou a relação 
de docentes que tinham direito ao re-
posicionamento, para que a unida-
de se posicionasse. Como não houve 
contestação por parte das Unidades, o 
reposicionamento ocorreu com reper-
cussão financeira a partir de dezem-
bro de 2014. A Portaria foi publicada 
no Jornal de Portarias nº 324, página 
7, conforme link: http://www.transpa-
rencia.ufu.br/sites/transparencia.ufu.
br/files/JP-324-28Novembro_2014.pdf. 

Professores da UFU são reposicionados: veja histórico,  
decisões da Comissão e encaminhamentos da PROREH

No caso dos professores que estão na 
ativa, a diferença entre o que deveriam 
receber e o que receberam em 2014 foi 
computado na folha de novembro, paga 
no início de dezembro. O pagamento 
dos quatro anos anteriores estão sendo 
calculados para solicitar o pagamento 
ao Ministério de Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). Quanto aos 
aposentados também está sendo pro-
cessado o reposicionamento na folha 
de pagamento, mas de forma mais lenta 
em função de problemas técnicos e ter 
de ser aprovado pelo MPOG, de acordo 
com informações da PROREH. Assim, 
alguns professores já foram incluídos 
na folha de novembro, outros entrarão 
na de dezembro e o retroativo também 
está sendo calculado.  A lista dos/as do-
centes pode ser obtida no link acima. 

Histórico
1 - O Plano Único de Classificação 

e Retribuição de Cargos e Empregos – 
PUCRCE, instituído por meio do De-
creto nº 94.664, de 23/07/87 e normati-
zado pela Portaria nº 475, de 26/08/87, 
permitia a progressão docente de uma 
classe para outra pudesse ocorrer sem 
título, exceto para professor titular, 
mediante a avaliação de desempenho, 
conforme descrito no § 2º do art. 16: 
“A progressão prevista no item II far-
-se-á sem interstício, por titulação ou 
mediante avaliação de desempenho 
acadêmico do docente que não obtiver 
a titulação necessária mas que esteja, 
no mínimo, há dois anos no nível 4 da 
respectiva classe ou com interstício de 
quatro anos de atividade em órgão pú-
blico.” Os referidos decreto e portaria 
foram regulamentados pelo Conselho 
Universitário, por meio da Resolução 
15/88.

2 - Todavia a Resolução 02/90, do 
CONSUN, ao regulamentar a Progres-
são Vertical, via avaliação de desem-

penho do Pessoal Docente das Car-
reiras do Magistério Superior e de 1º e 
2º Graus da UFU, revoga a Resolução 
15/88 e restringe tal progressão “aos 
docentes cujas atividades acadêmicas 
estejam relacionadas às áreas de co-
nhecimento que não apresentem pos-
sibilidades concretas para obtenção da 
titulação formal” e cita que “estas áreas 
constariam  de uma lista anual, emitida 
pelo CONSUN”, a qual nunca chegou a 
ser divulgada. 

3 - Ao serem prejudicados pela re-
ferida Resolução, em 09 de março de 
2006, os docentes do ensino de 1º e 2º 
graus solicitam à Reitoria providên-
cias quanto à revisão da mesma e o                  
reenquadramento dos professores da 
ESTES e ESEBA. 

4 - Em 08 de setembro de 2006, con-
forme Parecer à folha 36 do processo 
04500.005061/2010-63, a Coordenado-
ria-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP, 
do Ministério da Educação, após ser 
consultada, recomenda “à Universi-
dade Federal de Uberlândia a revisão 
dos processos de progressões dos pro-
fessores atingidos pela referida Resolu-
ção”, considerando que “ficou a Cargo 
do Conselho Universitário da IFE tão 
somente a elaboração dos critérios de 
avaliação de desempenho, não sendo, 
portanto a Instituição competente para 
introduzir regras além de sua compe-
tência, como a criação de listas ....”.

5 - Somente após 17 anos, com a edi-
ção da Resolução nº 10/07 pelo CON-
DIR, os professores passaram a obter o 
direito à progressão vertical sem título, 
para o 1º nível da classe subsequente, 
em conformidade com o referido De-
creto. Porém, a Resolução não tratou 
da revisão dos processos de progressão 
que foram impedidos pela Resolução 
02/1990 do CONSUN.

6 – Após uma 2ª consulta, a Coorde-
nação de Legislação de Pessoal e Orien-
tação Técnica, do Ministério da Educa-
ção, emitiu parecer, conforme fls. 181 a 
186, definindo que o processo “trata-se 
de situação de revisão de ato da admi-
nistração. As resultantes de erro, ou 
falha administrativa não podem recair 
sobre o servidor, devendo ser revisto 
o posicionamento na carreira de cada 
docente afetado pela Resolução nº 2”. 

7. – O Departamento de Normas e 
Procedimentos Judiciais, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, em resposta à solicitação do Co-

ordenação  de Legislação de Pessoal e 
Orientação Técnica, do Ministério da 
Educação, através da Nota Técnica nº 
743/2010/COGES/DENOPT/SRH/MP,  
emite o seguinte parecer : “consideran-
do que o MEC também se manifestou 
pela revisão dos enquadramentos rea-
lizados com base na Resolução nº 2/90, 
bem como a legislação mencionada, 
verifica-se a necessidade de revisão 
dos enquadramentos, uma vez que as 
progressões não ocorreram em conso-
nância com o Decreto nº 94.644/1987, 
nem com a Portara MEC nº 475/1987, 
atentando-se, porem, à prescrição dos 
efeitos financeiros de que trata o Decre-
to nº 20.910/1932”

8 - Posteriormente, por meio da 
Portaria R/UFU/Nº1174-a/2010, o Rei-
tor concede o “reposicionamento na 
Carreira do Magistério do Ensino Bá-
sico Técnico e Tecnológico, dos profes-
sores relacionados nos anexos (...)”, não 
mencionando os docentes do 3º grau.

 9 - No início do ano de 2013, dian-
te do requerimento de alguns profes-
sores do ensino superior, solicitando a 
revisão de seus enquadramentos com 
base nas decisões aplicadas aos docen-
tes do de 1º e 2º graus no ano de 2010, 
a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 
propôs ao Conselho Diretor a cons-
tituição de uma Comissão, indicada 
pelo CONDIR,  “com a atribuição de 
promover a análise e parecer sobre o 
reposicionamento dos docentes (ativos 
e aposentados) afetados pela Resolução 
nº 02/1990/CONSUN”, conforme Por-
taria 602, de 13 de junho de 2014.

10 - Após analise do histórico dos 
vários docentes que foram prejudi-
cados pela Resolução nº 02/1990 do 
CONSUN e considerando os prejuízos 
causados aos professores ao longo dos 
últimos 24 anos, a Comissão entendeu 
que não havia como exigir a relatório 
de atividades ou memoriais descriti-
vos que possibilitassem a avaliação dos 
docentes atingidos pela Resolução nº 
02/90, de períodos já tão distantes, na 
medida em que alguns professores já se 
aposentaram ou até mesmo faleceram. 
Portanto, diante dos fatos relatados, 
a decisão da Comissão foi de encami-
nhar à PROREH os procedimentos 
para o processamento do reposiciona-
mento de todos os docentes e enviar o 
relatório da referida decisão para co-
nhecimento e manifestação das respec-
tivas unidades acadêmicas de lotação 

Uma das reuniões da Comissão
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OUTROS MOVIMENTOS Entrevista com Creuza Oliveira, da Federação  
Nacional das Trabalhadoras Domésticas

O Jornal da ADUFU-SS, abre es-
paço na coluna “Outros Movimentos”, 
e entrevista Creuza Oliveira, da Fe-
deração Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas. Aproveitamos a presen-
ça da companheira que esteve em 
Uberlândia participando do V Seminá-
rio Trabalho e Gênero e & III Seminá-
rio Internacional do PPGCS da UFU. 
Na oportunidade ela participou  da 
mesa redonda “Trabalho doméstico e 
gênero: direitos e desigualdades”. 

Em nosso bate-papo ela fala sobre 
o trabalho e a mobilização da catego-
ria que tem, segundo dados oficiais, 
mais de 7 milhões de trabalhadoras.

JORNAL ADUFU (JA) - Gostaríamos 
que falasse um pouco sobre a organiza-
ção das trabalhadoras domésticas

Creuza Oliveira – A organização das 
trabalhadoras domésticas no Brasil já 
vai fazer 80 anos. Começou na década 
de 30 com dona Laudelina de Campos 
Melo que foi uma mulher que estava à 
frente do seu tempo, uma trabalhadora 
doméstica, mineira, e que começou o 
movimento de doméstica, em Santos/
SP e criou a Associação de Trabalha-
doras Domésticas em 1936, a primeira 
Associação. Quando Getúlio Vargas 
estava na aprovação dos direitos dos 
trabalhadores, na década de 30, dona 
Laudelina chegou a ir conversar com 
os ministros deles para que os direitos 
se estendesse às trabalhadoras domés-
ticas, coisa que não aconteceu.  Só em 
1972 que a gente conseguiu o primeiro 
direito que foi a carteira assinada, 20 
dias de férias e contribuição da previ-
dência aí foi que passou a valer, apesar 
de a maioria não cumprir. 

JA - E hoje que avaliação você faz ?
Creuza - Hoje avalio que houve 

mudanças. Agora mesmo em 2013 e 
2014 o trabalho doméstico teve uma 
visibilidade muito importante na so-
ciedade brasileira e também no mun-
do por causa da discussão da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC), da 

Convenção nº 189 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que 
pela primeira vez a categoria trabalha-
doras doméstica teve uma convenção 
internacional. Todas as categorias ti-
nham uma convenção, porém, as tra-
balhadoras domésticas do Brasil e do 
mundo, não tinham uma convenção 
internacional. 

JA - Quando se deu essa discussão na 
OIT e como foi?

Creuza - Essa discussão com a 
OIT sobre a convenção internacional 
para a categoria começou a partir de 
2010/2011 quando houve as duas con-
ferências onde se discutiu o trabalho 
doméstico lá em Genebra na Suíça  e 
onde conseguimos uma convenção in-
ternacional que o Brasil garantiu ser 
um dos primeiros países a ratificar. 
Não ratificou até agora. De 2010 para 
cá ainda não ratificou.  

JA - E a FENATRAD (Federação das 
Trabalhadoras Domésticas) como sur-
giu? 

A gente já tinha um Conselho Na-
cional de Trabalhadoras Domésticas 
que foi criado em 1985, no 5º Con-
gresso Nacional de Trabalhadoras 
Domésticas. Com a Constituição aí 
organizamos os Sindicatos, esperamos 
as Associações se transformarem em 
Sindicato e aí  a gente fundou a Fede-
ração em 1997. 

JA - Como é que você começou a par-
ticipar desse movimento?

Comecei a participar em 1984 
quando ouvi pelo rádio que tinha um 
grupo de domésticas em Salvador/BA 
e que estava começando a se reunir 2 
vezes no mês. Eu comecei a mobilizar 
as colegas do prédio que eu trabalhava, 
mas cada uma tinha um motivo para 
não ir, mas eu fui. Chegando lá tinham 
4 trabalhadoras domésticas, um padre 
e uma professora. E eu comecei a par-
ticipar dessa reunião, gostei do que es-
tava sendo tratado lá. 

JA - E a discussão da PEC, sua apro-
vação?

Creuza - A PEC 72, do trabalho do-
méstico, foi aprovada por unanimida-
de na Câmara dos Deputados e, depois 
no Senado. Depois dessa aprovação 
houve a criação de uma comissão para 
regulamentação. Essa comissão mista 
composta por 6 deputados e 6 sena-

dores do qual o Senador Romero Jucá 
(PMDB/PE) é o relator. E daí que vie-
ram todos os entraves.

JA - Depois de criada a comissão? 
Creuza - Foi daí que vieram todos 

os entraves quando foi criada a co-
missão de regulamentação. Porque o 
certo, já que foi aprovado por unani-
midade tanto na Câmara, quanto no 
Senado, deveria ir direto para a Presi-
denta Dilma e não criar uma comissão 
para regulamentar. 

JA - Já era para estar regulamenta-
da?

Creuza - A regulamentação seria 
em três meses. Já estamos em um ano 
e oito meses e ainda não foi regula-
mentado e se for regulamentada do 
jeito que está, com certeza vai ser um 
prejuízo muito grande para a nossa 
categoria. O senhor Romero Jucá não 
quer de jeito nenhum aceitar nenhu-
ma proposta de emenda para o pro-
jeto. Tem 58 emendas e são de todos 
os tipos. Daquilo que tira tudo e outro 
que não tira nada.  A gente tem dialo-
gado com ele para que ele possa aceitar 
a emenda da Benedita da Silva que é 
a emenda que nos contempla. Que é a 
emenda que garante o FGTS obrigató-
rio, a questão do vínculo empregatício 
com dois dias de trabalho, a contribui-
ção sindical.

JA - Teve algum momento especial 
nessa trajetória de luta?

Creuza - Uma data histórica para 
o meu crescimento na luta, na orga-
nização foi a participação no 5º Con-
gresso Nacional de Trabalhadoras 
Domésticas em Recife. Foi um grande 
momento, onde eu pude ver que tinha 
trabalhadoras domésticas de vários es-
tados e todas elas reclamavam da falta 
de direitos, não reconhecimento, vio-
lência... A gente via isso mais no norte, 
nordeste. Já estava em discussão, por 
causa da Constituição de 1988, tirar-
mos uma pauta de reivindicação para 
que a deputada Benedita da Silva fosse 
nossa representante na Constituição 
de 1988. E ela foi nossa grande porta 
voz no Congresso. 

JA - Nesse processo de Constituinte, 
muitas idas a Brasília?

Creuza - Nós chegamos a ter uma 
audiência com o Presidente da Câma-
ra, Ulisses Guimarães. 

 JA - Como foi esse encontro de vocês 

com o então Presidente da Câmara Ulis-
ses Guimarães?

Creuza - Eu não esqueço que foi 
muito difícil para a gente entrar e aí 
ouve uma mobilização. Quando o 
Ulisses viu aquela delegação toda de 
domésticas, eu não me esqueço do que 
ele falou.  Aquele discurso dele, que 
ele tinha uma trabalhadora doméstica 
que era como se fosse da família, que já 
tinha 30 anos que trabalhava com ele, 
que criou os filhos dele... A gente dele-
gou uma companheira para falar por 
nós que foi a Lenira de Carvalho, de 
Recife/PE, que foi presa política. Hoje 
ela está com 82 anos, mas quando na-
quela época, nós a nomeamos, uma 
nordestina para falar, quando Lenira 
pegou o microfone chegou e disse para 
ele: Presidente estamos aqui de todo 
País, tal... tal... somos eleitoras, muitos 
de vocês que estão aqui tiveram votos 
das trabalhadoras domésticas também 
que elegeram vocês. Nós não quere-
mos ser dá família, porque nós somos 
trabalhadoras, fazemos parte da classe 
operária. A gente não quer que o se-
nhor nos veja como dá família. A gente 
quer que na hora, se o senhor realmen-
te reconhece a nossa profissão, tem 
respeito à nossa categoria, então na 
hora de votar, vote a favor dos nossos 
direitos . O senhor levante o crachá e 
vote a favor. Foi uma coisa maravilho-
sa, todo mundo aplaudiu Lenira.  

 
JA - A organização das trabalhadoras é 
difícil?

Creuza - A nossa organização é 
muito difícil porque a gente depende 
de apoio de outras categorias. A cate-
goria é dispersa e é uma das maiores 
categorias da mão de obra feminina. 

JA - E as lutas do Sindicato?
Creuza - Nosso sindicato não luta 

só pela reposição salarial. Nós temos a 
questão da luta de gênero, raça, classe 
e todas as questões. Luta contra a vio-
lência contra a mulher e a gente tá lá 
no sindicato discutindo essas coisas. 
Contra o racismo... Nós temos uma 
luta ampla dentro do sindicato e a ten-
tativa de um curso de formação para 
a categoria. Porque sabemos que nós 
mulheres não fomos educadas para fa-
zer política e você se organizar dentro 
de um sindicato é fazer política sim. 
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NotasNotasNotas

As obras foram um transtorno para 
quem iniciou o 2º Semestre na UFU, 
no final de setembro deste ano. Diante 
da reclamação de vários/as professo-
res/as, a Diretoria da ADUFU-SS pro-
tocolou junto a Reitoria da UFU, ofício 
solicitando esclarecimentos sobre as 
obras no Campus Santa Mônica.  

Na correspondência havia o pedi-
do de esclarecimentos sobre as razões 
para a troca das travessias elevadas de 
pedestres e porque as mesmas come-
çaram a ser realizadas no final da úl-
tima semana de férias letivas. Seriam 
elas prioridades para instituição que 
tem apresentado escassez de recursos 
em várias áreas? O ofício também lem-
bra que as obras só tomaram volume 
na semana de volta às aulas ocasionan-
do grandes transtornos para a comu-
nidade universitária, comprometendo 
a finalidade da instituição e impedin-

Diretoria da ADUFU cobra 
da Reitoria explicações 

sobre obras no início do semestre 
do os/as professores/as realizarem seu 
trabalho.

Em resposta, a UFU, informou 
que o gasto total com a obra foi de 
R$2.893.037,82 e a que a mesma foi 
feita para adequar as travessias eleva-
das conforme norma de acessibilidade 
NBR9050. A UFU informou ainda que 
combinou com a empresa para que o 
serviço fosse feito no período das fé-
rias para não gerar tantos transtor-
nos, porém, a empresa não conseguiu 
cumprir o combinado. O documento 
enviado pela UFU apresenta emails de 
fiscalização cobrando o início dos ser-
viços. 

Questionamento: como obras fo-
ram realizadas na UFU sem atender 
as normas de acessibilidade? O refazer 
gerou desperdício de recurso público 
que poderia ser utilizado para outras 
finalidades.

O salão do Uberlândia Clube foi 
palco mais uma vez, no dia 18/10/2014, 
do já tradicional Baile da ADUFU-SS. 
Presença marcante no calendário anual 
dos(as) professores (as), o já aguarda-
do baile foi mais uma vez um sucesso. 
Um momento de descontração, con-
fraternização e animação que reuniu 
docentes e fami-
liares. Ao som da 
Banda Clic a fren-
te do palco serviu 
de espaço para 
que as pessoas 
pudessem dançar 
os vários estilos 
musicais. O local 
recebeu uma de-
coração especial e 
o Buffet escolhido 
para este ano pri-

Baile da ADUFU-SS

vilegiou a tradicional comida de bote-
co. Também foi reservado o momento 
para o sorteio de brindes entre os par-
ticipantes. O brinde principal foi para 
a professora Maria Irene Miranda, da 
Faculdade de Educação que ganhou 
um Ipad.  No site da ADUFU-SS você 
confere as fotos do evento.

A Diretoria Executiva da ADU-
FU-SS deverá chamar nos próximos 
dias uma Assembleia Geral (AG) 
da entidade para discutir e enca-
minhar a questão do percentual de 
reajuste do convênio ADUFU-SS/
UNIMED.

A Unimed encaminhou cor-
respondência no dia 12/11/2014 
informando o índice de reajuste 
pretendido para o convênio com 
a ADUFU-SS. Na carta, a Unimed 
solicita um percentual de 27,93% e 

AG vai discutir índice de reajuste para convênio ADUFU-SS/UNIMED
justifica tal proposta em função das 
atualizações tecnológicas que tem 
aprimorado o diagnóstico e o tra-
tamento médico, o custo hospitalar, 
carga tributária, inflação, sinistrali-
dade, entre outros. 

A Comissão responsável por 
negociar com a Unimed realizou 
no final de novembro uma reunião 
com os representantes da cooperati-
va reiterando que o índice proposto 
fugia a realidade e que era preciso 
repensar o percentual. Depois de 

várias intervenções de ambas as 
partes a Cooperativa ficou de rever 
os cálculos.

Em, 02/12/2014, por e-mail, a 
Unimed baixou o percentual pre-
tendido para 20%. 

Uma nova reunião com Coo-
perativa foi realizada no 05/12/14, 
onde o assunto foi ainda discutido. 

“Daremos encaminhamento 
dessa discussão em nossa AG que 
deverá ser realizada nos próximos 
dias. O sindicalizado poderá acom-

panhar pelo site as informações so-
bre o dia e horário da assembléia. É 
importante que os/as professores/
as participem e colaborem com esse 
processo de negociação que esta-
mos realizando”, disse a presidente 
da ADUFU-SS, Jorgetânia da Silva 
Ferreira.

Os novos valores, quando defi-
nidos, devem prevalecer a partir de 
janeiro de 2015.


