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ADUFU-SS terá nova sede adminstrativa
Prédio será construído no mesmo terreno da atual sede, que será demolida, para dar lugar a uma construção moderna que abrigará  a parte admi-

nistrativa da entidade, um espaço de convivência para o professor(a) e claro um espaço para abrigar o tradicional “boteco” da ADUFU-SS.
A atual sede própria da ADUFU-SS 

foi adquirida em 1993. Adaptada, onde 
funcionava uma residência, se tornou 

insuficiente para o trabalho da entidade. 
Várias diretorias trabalharam a ideia de 
uma nova sede para abrigar a Seção Sin-

dical. Reuniões, elaboração de projetos 
e muitas conversas aconteceram duran-
te vários anos. As últimas duas gestões 
da ADUFU-SS fizeram, inclusive, uma 
poupança para a Reforma da Sede. 

A atual Diretoria chamou para 
si o desafio de trabalhar para cons-
truir um novo prédio. Uma de suas 
plataformas de trabalho para o biê-
nio está a construção de uma nova 
sede para abrigar a ADUFU-SS. 

A versão final do projeto foi fecha-
do em 02/09/2014, após uma série de 
reuniões entre arquiteto e uma Comis-
são de Professores. O projeto prevê um 
pavimento térreo, superior e terraço. 
A área construída será de 437 m2. O 
Pavimento térreo abrigará a recepção, 
espaço multiuso (para oficinas, deba-
tes, atividades culturais variadas e o 

tradicional Boteco), depósito, cozi-
nha e banheiros. Já no superior esta-
rão alocados a Sala de Reunião, Sala 
de Vivência, Unimed/Tesouraria, Ju-
rídico, Imprensa, Xerox e Diretoria.

A Diretoria prevê o início das obras 
ainda este ano. Será alugada uma casa 
que abrigará a sede durante a constru-
ção. Os filiados/as devem acompanhar 
no site da entidade as informações so-
bre a mudança e o endereço provisório. 

“Com a construção da nova sede 
a expectativa é que a ADUFU se 
consolide cada vez mais como espa-
ço de referência dos(as) docentes da 
UFU, tanto na dimensão da luta polí-
tica quanto como espaço de convívio, 
especialmente dos/as aposentados/
as” afirmou a Presidente da ADUFU-
-SS, Jorgetânia da Silva Ferreira.

PROJETO NOVA SEDE 
DA ADUFU-SS

Comemoração do Dia do Professor(a)
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Carreira Docente: muitos desafios

EXPEDIENTE - Jornal da ADUFU Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia. Rua Nélson de Oliveira, 711 - Santa Mônica. 38408-204 -   Tel: 3236-3477 - 
Uberlândia/MG.  Edição nº 04 - Uberlândia/MG - Agosto/Setembro de 2014 - E-mail: imprensa@adufu.org.br -Página na internet: www.adufu.org.br - Tiragem 2000 exemplares - Gestão 
“Resistência do Princípio ao Fim” - Biênio 2013/2015” - Presidente: Jorgetânia da Silva Ferreira (INHIS); Vice Presidente: Paulo Cesar Peres de Andrade (INFIS); Secretária Geral: Lúcia 
Helena de Paula Menezes (ESEBA);  1ª Secretária: Iara Maria Mora Longhini (FACED); 1º Tesoureiro: Rosana Ono (FOUFU); 2º Tesoureiro: Antônio Carlos Freire Sampaio (IGE/UFU); 
Secretário de Formação Sindical:  Filipe Almeida do Prado Mendonça (IE); Secretária Cultural: Fátima Antunes da Silva (Iaska)  (IARTE); 1º Suplente: João Carlos de Oliveira (ESTES); 
2º Suplente: Sarita Medina da Silva(FACED). Redação: Rubens de Castro. Diagramação: Rubens de Castro - Mtb MG-05281-JP., Foto:Djalma Dias. Os artigos assinados não expressam 

necessariamente a opinião da Diretoria. Contribuição: Assessoria de Imprensa do ANDES-SN.

Em um mesmo local de traba-
lho, convivendo juntos, fazendo os 
mesmos trabalhos, mas em condi-
ções diferentes. Essa é a realidade 
vivenciada nas Instituições Federais 
de Ensino Superior. Na UFU, por 
exemplo, em uma mesma Unida-
de Acadêmica é possível encontrar 
professores (as) com realidades di-
ferentes dependendo da data de in-
gresso na instituição. Esse é um as-
sunto que a Diretoria Executiva da 
ADUFU-SS tem procurado discutir 
junto à categoria. 

“Existe aqueles docentes que 
entraram mais recentemente dentro 
da nova lei (Lei 12.772), outros que 
entraram a partir de 2007 e que já 
se enquadram em um outro sistema, 
principalmente, no quesito previ-
dência e ainda os professores (as) 
mais antigos(as)  que já se enqua-
dram em outros critérios. Então, de 
fato, nós temos diferenças na Car-
reira a depender da data de ingresso 
na UFU”, lembra o Secretário de 
Formação Sindical da ADUFU-SS, 
Filipe Almeida do Prado Mendon-
ça. 

Na avaliação do professor essa 
situação gera muitos desafios e 
um deles teria sido provocado pela 
nova lei que tornou a carreira me-
nos atrativa.“Agora os professores 
recém ingressantes podem optar 
ou não pela FUNPRESP (Fundo 
de Pensão), mas ficam limitados a 
aposentadoria pelo teto do INSS. E 
esse era um diferencial da carrei-
ra docente e quando se tira isso, a 
integralidade na aposentadoria, en-
tão existe o receio de que parte da 
atratividade da carreira se perdeu”, 
analisou.

Na última greve, ocorrida em 
2012 e que durou mais de100 dias, 
o governo adotou a estratégia de 

não negociar com o ANDES-SN e 
no acordo que fez com o seu bra-
ço sindical concedeu  maiores  ga-
nhos aos professores que estão há 
mais tempo na carreira, inclusive 
com a possibilidade de se  tornarem 
Professores Titulares. Sobre estes 
também foram impostas exigências 
abusivas, impondo-lhes a defesa de 
tese inédita ou apresentação de me-
morial, com banca externa, depois 
de décadas de serviços prestados à 
universidade. 

Todo esse quadro vai dividindo 
a categoria. Para enfrentar essa si-
tuação o professor Filipe Mendon-
ça ressalta que é preciso pensar na 
categoria de forma única. “Aqueles 
professores que foram beneficiados, 
precisam lembrar que também exis-
tem professores ingressantes e que 
estão vivendo desafios novos, como 
por exemplo, esse da previdência 
e que ainda há muita insegurança, 
já que são regidos por um fundo 
de previdência”, acrescentou. Para 
além disso, o professor também 
lembra da situação do congelamen-
to da Carreira em que geralmente 
professores ingressantes tem uma 
maior carga horária, o que precari-
za o trabalho e sem levar em con-
ta que existe também a competição 
por recursos para financiamento de 
pesquisa, o que tem aumentado bas-
tante o número de professores em 
situação de adoecimento. 

“A nossa carreira está deses-
truturada, não tem lógica, não tem 
interstícios lógicos e penaliza os 
professores ingressantes. É preciso 
pensar a carreira docente como um 
todo independente de onde você se 
encontre posicionado nela para que 
possamos proteger e lutar por ela de 
modo que todos sejam beneficia-

Representação da ADUFU-SS durante reunião da Comissão                          
de Reposicionamento Docente.

A Comissão de Reposiciona-
mento Docente, criada pela Porta-
ria 602/2014que visa corrigir dis-
torções da resolução 02/1990 está 
finalizando seu trabalho. Após a 
avaliação da situação de cada do-
centepela comissão,  a PROREH 
enviou para as Unidades Acadê-
micas o novo posicionamento 
dos/as professores e aguarda ma-
nifestação até 10 de outubro. Após 
esta data a Comissão volta a reu-
nir para finalização do trabalho. 

Novidades acerca do                                     
reposicionamento dos professores       
prejudicados pela Resolução 02/90

Tem direito acorreção os docen-
tes que não puderam progredir 
verticalmente e ficaram parados 
no nível 4 de sua classe no perí-
odo de vigência da resolução, ou 
seja de 1990 a 2007, uma vez que 
a legislação permitia. O reposicio-
namento valerá tanto para ativos 
como para aposentados. A ADU-
FU fará reunião do GT Carreira 
em 08 de outubro para discutir a 
questão.

dos”, finalizou.
Os desafios da Carreira Docente 

será objeto de discussão no Encon-
tro do Servidor da UFU. A ADUFU 
participa como apoiadora do evento 
organizado pela PROREHe indicou 
o professor Luiz Henrique Schuch, 

da Universidade Federal de Pelotas 
para participar da discussão sobre 
a nossa carreira.  Para participar 
acesse o site: www.proreh.ufu.br/
encontrodeservidores. As vagas são 
limitadase as inscrições vão  até 10 
de outubro (veja página 03). 
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Reunião GT CARREIRA da ADUFU/SS convida os/as  
docentes para uma reunião, em 08  de outubro, na sede 

da ADUFU-SS, de 15 a 17h.

Pauta:
. Implementação na UFU do 
Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) da Carrei-
ra do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico (EBTT);

REUNIÃO GT CARREIRA NA ADUFU-SS

Reconhecimento de Saberes de Competências (RSC) na Carreira do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Os docentes da Escola de Edu-
cação Básica/Eseba e da Escola 
Técnica de Saúde/Estes, ambas uni-
dades especiais de Ensino da Uni-
versidade Federal de Uberlândia, a 
partir de outubro, poderão requerer 
sua avaliação de Reconhecimento 
de Saberes e Competências, o que 
representa a possibilidade de um 
ganho salarial significativo, visto 
que tal avaliação tem sua incidência 
na RT/RSC I, II ou III. 

O RSC é um dispositivo institu-
ído pela Lei 12772/2012 e regula-
mentado em fevereiro de 2014, pela 
Resolução 01/2014. Desde então, 
a Adufu-SS, por meio inclusive do 
GT Carreira, tem atuado no senti-
do de discutir o tema, com reuniões 
que ocorreram, durante o primeiro 
semestre, em nossa sede, na Estes, 
na Eseba e na Reitoria, no sentido 
de debater as várias faces do RSC e 
construir com os docentes as diretri-

zes para nossa atuação sindical.  
Seguindo os encaminhamentos 

apontados pelos docentes, a Adufu-
-SS encampou as frentes de trabalho 
para que o RSC fosse regulamenta-
do na UFU, o que logrou êxito em 
todas as ações desenvolvidas desde 
março. A proposta de Regulamenta-
ção do RSC na UFU foi apreciada 
e aprovada pelo MEC, em agosto, 
restando sua implementação já em 

CONHEÇA A DEMANDA POR RSC NA UFU (dados referentes ao I/2014)

outubro. 
Temos consciência de que o RSC 

possui uma dupla face de intenção, 
pois, por um lado, traz a possibili-
dade de melhorar a remuneração 
dos docentes EBTT, mas, por outro 
lado, explicita que essa docência 
não tem sido objeto de uma polí-
tica eficiente para a qualificação e 
pode resultar em desestímulo à pós-
-graduação e ainda maior desres-

ponsabilzação do governo. Nesse 
sentido, a Adufu-SS continua atu-
ando para reforçar a necessidade de 
uma política efetiva de qualificação 
dos docentes EBTT, uma política 
que de fato responda às demandas 
de qualificação a partir de um olhar 
que leve em consideração as espe-
cificidades, e que não represente 
um afronta ao papel formador do 
docente federal.

www.adufu.org.br PARTICIPE

- Reposicionamento/Reenqua-
dramento de docentes prejudi-
cados pela resolução 02/90 que 
impedia  a progressão vertical 
sem titulação. 

Dia: 08/10/14 (quarta-feira)
Horário: 15h  - 
Local: Sede da ADUFU-SS
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PONTO DE VISTA

Eleições presidenciais 2014: o que está em disputa
Na atual disputa presidencial, o 

relativo equilíbrio de forças revelado 
pelas pesquisas de opinião sugere um 
eleitorado ainda dividido quanto ao 
que julga ser a melhor opção. Deve-se, 
então, lançar mais luzes sobre o que 
defendem as três maiores candidaturas 
(Dilma, Aécio e Marina), já que estas 
representam visões distintas acerca do 
que é importante (e do que não é) para 
um governo realizar, em termos de sua 
agenda e ações.

As candidaturas de Marina e Aécio 
convergem não apenas pela condição 
comum de serem oposição ao governo 
Dilma, mas pelo fato de defenderem 
bandeiras idênticas. Pode-se conside-
rá-las como variações dentro de um 
mesmo ideário, o ideário liberalizante. 
O programa de governo marinista e as 
propostas de Aécio se confundem. Ma-
rina defende um Banco Central “inde-
pendente”; Aécio já nomeou seu futuro 
ministro da Fazenda, Armínio Fraga, 
um liberal que sempre defendeu a “in-
dependência” do BC (ou seja, tirar a 
política monetária do controle da maio-
ria democrática e entregá-la ao contro-
le do setor financeiro). Aécio defende 
maior flexibilização da legislação tra-
balhista; Marina, o aprofundamento da 
terceirização e uma reformulação (ao 
gosto dos ruralistas) do conceito de tra-
balho análogo à escravidão.

As duas maiores candidaturas opo-
sicionistas possuem uma nítida prio-
ridade para a defesa dos interesses do 
alto empresariado, dos ruralistas e dos 
representantes do capital financeiro, 
em detrimento do restante da socieda-
de. Identificado o núcleo essencial dos 
projetos de Aécio e Marina, fica fácil 
perceber que suas demais propostas 
não passam de artifícios retóricos para 
maquiá-lo, adornando-o com adereços 
populares. É por isso que não se pode 
levar a sério Marina e Aécio quando 
alegam querer mais Bolsa Família, 
mais empregos e salários, mais uni-
versidades públicas. Porque tudo isso 
significa maior presença e importância 
do Estado republicano e democrático, 
o que é simplesmente o contrário de 

tudo que defendem as equipes liberali-
zantes de Aécio e Marina. Nem mesmo 
o verniz ecológico de Marina escapa: 
em vez de discutirem a fundo a questão 
ambiental, os marinistas se limitam a 
defender uma elitização do consumo, 
fazendo das massas, recém-chegadas 
ao universo do consumo, grandes ini-
migas do meio ambiente.

Como quase tudo que os liberais 
de Aécio e Marina defendem já foi 
tentado no passado e não deu grandes 
resultados, as “mudanças” que eles de-
fendem são, na verdade, reversões do 
atual estado de coisas (este, em grande 
medida, fruto dos avanços sociais e em 
outros campos obtidos pelos governos 
Lula e Dilma).

Contudo, o voto em Dilma não é 
também uma opção fácil, ao menos 
para boa parte das esquerdas. Porque os 
governos Lula e Dilma, se trouxeram 
benefícios indiscutíveis para amplas 
parcelas da sociedade, por outro lado 
se embrenharam também em caminhos 
estranhos para uma agenda francamen-
te progressista.

Assim, o novo desenvolvimentismo 
lulista e dilmista está implicando em 
ameaça ao meio ambiente e opressão 
dos povos indígenas, sem ao menos 
questionar a primazia dos interesses 
dos complexos agroexportador (com 
seus latifúndios e mais pressão sobre 
pequenos agricultores e trabalhadores 
rurais sem terra) e extrativista. Implica 
em concessões a setores econômicos, 
como o automobilístico, contribuin-
do para o caos da mobilidade urbana. 
Não enfrentou ainda as grandes pautas 
e verdadeiros entraves ao desenvol-
vimento socioeconômico equânime, 
como a estrutura tributária regressiva e 
a extrema concentração fundiária rural 
e urbana.

Em boa medida, as manifestações 

populares ocorridas em junho de 2013 
expressaram um estado de insatisfação 
com os poderes públicos, dada a apa-
rente apatia das instituições públicas 
em relação a um sem número de pro-
blemas (saúde e educação públicas, 
mobilidade urbana, segurança, custo de 
vida etc.). Tal insatisfação não se diri-
giu somente ao PT e ao governo Dilma 
(como tentou fazer crer a mídia domi-
nante, sempre interessada em desgastar 
o PT), mas dirigiu-se também contra o 
petismo (ao contrário do que tentaram 
fazer crer alguns defensores do gover-
no). Um sinal que deveria ser lido e in-
corporado pelos governos petistas, que 
afinal se consideram “democráticos e 
populares”.

Em suma, o petismo se reveste de 
ambiguidade: possui uma face progres-
sista, mas não deixa de atender também 
a anseios conservadores. A universida-
de é uma evidência disso. Na Era Lula/
Dilma, a face progressista do petismo 
foi visível e indiscutível: ampliou-se o 
número de universidades federais, de 
seus campi e de suas vagas. Também 
ampliou o acesso dos estratos mais bai-
xos da sociedade, com as cotas sociais 
e raciais, tanto à universidade pública 
quanto à privada, com o Prouni etc. 
Ampliou-se o volume de recursos para 
bolsas e para a pesquisa, melhorou-se 
sensivelmente a infraestrutura (embora 
ainda em termos desiguais, com uni-
versidades e campi novos em condi-
ções insatisfatórias). Nisso tudo, Lula 
e Dilma, e o PT, representaram uma 
grande diferença em relação ao modo 
como Fernando Henrique Cardoso e o 
PSDB conduziram sua política para o 
ensino superior.

Mas também foi visível a face con-
servadora embutida nas políticas pe-
tistas para a educação. Em uma nítida 
continuidade em relação ao tucanato, 

fez-se a reforma da previdência, afe-
tando direitos dos servidores. Outra 
frente em que se deu seguimento à ges-
tão tucana foi a das condições de tra-
balho. FHC tinha por meta desmantelar 
o sistema federal de ensino superior, 
fazendo-o em grande medida um retra-
to do setor privado (faculdades apenas 
para aulas), com meia dúzia de univer-
sidades mais prestigiadas, que recebe-
riam mais estrutura para P&D, em que 
os professores seriam pesquisadores e 
mais focados na lógica empresarial ou 
de mercado etc.

Com Lula e Dilma, esta lógica foi 
mantida e generalizada para o conjunto 
das IFES, que receberam mais recursos 
para infraestrutura, mas uma demanda 
maior ainda de trabalho para os servi-
dores. Passou-se a exigir dos docentes, 
em grau mais elevado, que trabalhas-
sem no ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. As agências de fomento de pes-
quisa, CAPES e CNPq, aumentaram 
suas exigências para reconhecer seus 
pesquisadores. A intensidade do traba-
lho docente cresceu exponencialmente, 
em troca da regressão de seus direitos 
previdenciários e outros. Os salários 
foram reajustados em nível aquém da 
demanda de trabalho. Greves não de-
ram grandes resultados, indicando in-
flexibilidade e insensibilidade do go-
verno. Foram rebaixados os benefícios 
previdenciários. A carreira piorou.

Diante disso, parecem no mínimo 
inglórias as opções disponíveis aos 
eleitores progressistas no próximo dia 
5 de outubro. De um lado, duas candi-
daturas de oposição que se confundem 
em suas propostas francamente libera-
lizantes, que implicam em redução do 
Estado e piora das condições sociais. 
De outro, uma candidatura situacio-
nista que representa um governo no 
mínimo ambíguo em seu tratamento 
de questões caras a pontos de vista à 
esquerda. Se não há uma melhor opção, 
seria o caso de escolher a menos pior? 
Com a palavra, ou o voto, os eleitores.

“...Se não há uma melhor opção, seria o caso de 
escolher a menos pior? Com a palavra, ou o voto, 

os eleitores.”

Sidartha Sória e Silva 
Instituto de Ciências Sociais/UFU
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Pauta Local
Reitor da UFU participa de reunião da Direção Colegiada da ADUFU-SS

Foto: Djalma Dias

Delegação da ADUFU-SS participa do 59ª CONAD do ANDES-SN

Pela primeira vez na história da 
ADUFU-SS um Reitor da UFU par-
ticipou de uma Reunião da Direção 
Colegiada Ampliada, convocada espe-
cificamente para tratar da Pauta Local 
de Reivindicação da categoria. A reu-
nião realizada no dia 04/08/2014, con-
tou com a presença do Reitor da UFU, 
professor Elmiro Santos Resende e 
membros da Administração Superior. 
“A Diretoria da ADUFU-SS conside-
rou o encontro muito importante e his-
tórico porque nestes 35 anos de ADU-
FU-SS é a primeira vez que o Reitor e 
parte de sua equipe vêm até a sede da 
entidade para dialogar com a Diretoria 
Colegiada da entidade”, lembrou a Se-
cretária Geral da ADUFU-SS, Lúcia 
Helena de Paula Menezes

Durante o encontro, que durou 
quase três horas, vários professores 
da Direção Colegiada relataram as 
dificuldades encontradas para levar 
adiante o trabalho de ensino, pesqui-
sa e extensão. Foram destacados, por 

exemplo, problemas na infraestrutura 
dos Campi que dificultam ou inviabili-
zam como falta de limpeza, barulho de 
obras, falta de segurança, etc. Os (as) 
docentes apontaram o crescimento das 
atividades burocráticas na execução 
de projetos e ressaltaram também a 
necessidade de maior apoio da admi-
nistração no desenvolvimento desses 
projetos. Outro tema bastante discu-
tido foi a nova matriz de distribuição 
de recursos na UFU que, na avaliação 
do movimento docente precisa ser re-
vista.

Buscou-se ainda um compromisso 
do Reitor com a revisão da Carreira 
Docente, intervindo no âmbito da AN-
DIFES e na agilização de questões que 
dizem respeito aos direitos dos profes-
sores na UFU como o reposiciona-
mento dos docentes atingidos pela re-
solução 02/90 e o Reconhecimento de 
Saberes e Competências dos docentes 
da EBTT (leia mais sobre esse assunto 

na página 03).
A Diretoria Executiva da ADUFU-

-SS, bem como os professores pre-
sentes, ressaltaram a importância da 
presença do reitor na Colegiada da 
entidade, bem como a abertura para 

negociar a pauta protocolada em 
18/07/2014 e publicada no Jornal da 
ADUFU-SS na edição Junho/Julho 
de 2014. O reitor manifestou interesse 
em seguir aprofundando a discussão 
sobre os temas da pauta.

Professores (as) durante Colegiada com Reitor da UFU, na sede daADUFU-SS

O ANDES-SN realizou entre os 
dias 21 e 23 de agosto, em Aracaju 
(SE), o 59º Conselho de ADs (CO-
NAD). Durante quatro dias, mais de 
200 professores de todo o País discuti-
ram a conjuntura, avaliaram e atualiza-
ram os planos de lutas do ANDES-SN 

frente a diversos desafios políticos e 
organizativos.

A ADUFU-SS participou do even-
to e foi representada pela presidente 
da entidade, Jorgetânia da Silva Fer-
reira (delegada), Professores Aureli-
no José Ferreira Filho e Luis Caetano 

Salles (observadores). 
A delegação avaliou como positiva 

a participação e intervenção dos re-
presentantes da entidade no evento do 
Sindicato Nacional. “Foi importante, 
principalmente porque fomos com um 
Texto de Resolução(TR) apresentado 
pelo Grupo de Trabalho de Política 
Educacional, que defendia  recursos 
públicos somente para a educação 
pública e  propiciou uma boa discus-
são sobre o novo Plano Nacional de 
Educação”, lembrou a Presidente da 
ADUFU-SS professora Jorgetânia. 

A TR proposta foi acolhida e com-
patibilizada com um Texto de Resolu-
ção da Direção Nacional e a discussão 
está expressa na Carta de Aracaju que 
aponta a importância da “defesa do 
‘PNE da sociedade brasileira’ como-
orientador da luta pela educação que 
defendemos, denunciando a tentativa 
de ressignificação do conceito de edu-
cação pública por meio do PNE oficial 
aprovado e a utilização da verba públi-
ca para fins privados foi aprovada, as-
simcomo o acompanhamento e análise 
de medidas governamentais que repre-
sentem um ataque à educação pública, 

de qualidade e socialmente referencia-
da” (Carta de Aracaju, p.1-2). 

Um tema que teve destaque foi 
sobre a estrutura organizativa do AN-
DES-SN. Nesse sentido foi aprovada 
a realização do “Seminário Nacional 
sobre a estrutura organizativa do AN-
DES-SN frente aos desafios políticos 
atuais”, que está convocado para o pe-
ríodo de 31/10 a 2/11/2014, em Bra-
sília-DF. As contribuições ao Caderno 
de Textos do Seminário poderão ser 
encaminhadas até 08 de outubro. Ou-
tras informações www.adufu.org.br. 

De acordo com a professora Jor-
getânia da Silva Ferreira houve, no 
Conad, uma boa discussão sobre a 
política geral mas ficou a desejar a 
discussão da política mais específica. 
“Faltou aprofundar, por exemplo, qual 
a nossa estratégia para enfrentar os 
problemas que nós temos na categoria, 
para o próximo período. Se o plano de 
lutas mais geral foi mais discutido, o 
Plano de Lutas do Setor das Federais 
não acrescentou muito daquilo que já 
é o acúmulo do setor”, afirmou a pro-
fessora. Docentes durante discussões nos Gupos de Trabalho do 59º CONAD
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Fundada em 18 de agosto de 
1979, a ADUFU-Seção Sindical 
completou 35 anos de fundação. 
Para marcar a data, a Diretoria 
Executiva preparou o tradicional 
“Boteco da ADUFU-SS” que nesta 
edição foi extremamente concorri-
do.  Com direito ao  “Pa rabéns 
para você”, a um delicioso bolo e 
a musicalidade de Calin de Almei-
da a festividade foi considerada um 
sucesso.

A participação da base no even-
to deixou a diretoria satisfeita de-
monstrando a representatividade da 
entidade junto aos (as) professores 
(as).Os 35 anos da entidade são sig-
nificativos para os professores (as). 
Desde o seu início a ADUFU-SS 
sempre primou por defender os in-
teresses da categoria.“O ANDES-
-SN veio um pouco depois. Assim 

“Boteco da ADUFU-SS” marca os 35 anos de fundação da entidade

que se organizou o ANDES-SN a 
ADUFU-SS estava nele. Com isso 
a ADUFU-SS foi trabalhando no 
sentido de se aliar junto com outros 
sindicatos de trabalhadores aqui 
em Uberlândia e principalmente na 
busca de uma ação muito próxima 
entre o SINTET e junto ao DCE. E 
essa foi, e ainda é uma busca cons-
tante da Seção Sindical de levar-
mos as questões da Universidade 

res (as) e isso é importante de nós 
reforçarmos e contar com a partici-
pação de todos. De estarem presen-
tes, trazendo suas sugestões, par-
ticipando da Diretoria Colegiada, 
das Assembleias e firmarmos que 
a ADUFU-SS é a nossa represen-
tação sindical aqui em Uberlândia, 
dentro da UFU e o ANDES-SN 
nossa representação em nível na-
cional”, disse Lúcia Helena.

conjuntamente”, lembrou 
a Secretária Geral, Lúcia 
Helena de Paula Mene-
zes. 

Durante esses anos fo-
ram muitas as lutas. A 
ADUFU-SS ajudou a es-
crever a história do país, 
com presença constante 
no processo Constituinte 
que resultou na promul-
gação da Carta 

Magna de 1988. 
Outro fato importante da 

história e que a ADUFU-SS 
ajudou escrever foi o impe-
achment do ex-presidente 
da República, Fernando 
Collor de Melo. 

“A ADUFU está presente 
em todos os momentos na 
vida de todos nós professo-

Está acontecendo em Uberlândia 
Congresso Municipal de Educação. O 
evento tem como tema o “Plano Mu-
nicipal de Educação por uma Cidade 
Educadora”. O evento previsto para os 
dias 11 e 12 de setembro foi prorroga-
do para os dias 18, 19 e 24 de setem-
bro e como não conseguiu finalizar os 
temas nestas datas terá continuidade 
com a data da plenária final ainda não 
agendada. A ADUFU-SS é uma das 
entidades presentes e apoiadora do 
evento. 

A abertura aconteceu nas depen-
dências do Campus Educação Física 
da UFU. O evento tem propiciado que 
educadores/as e demais interessados/as 

debatam e decidam democraticamente 
os rumos da educação edefinindo o 
Plano Municipal de Educação (PME). 
O PME, quando aprovado,norteará a 
educação municipal para os próximos 
dez anos. Ele estabelecerá diretrizes, 
metas e prioridades com o objetivo de 
melhorar a qualidade do ensino ofere-
cido no Município.

Ao final do Congresso, será ela-
borada a redação final do PME que 
será enviado para avaliação do Poder 
Executivo Municipal e em seguida, 
seguirá para votação na Câmara de 
Vereadores. Após ter sido aprovado, 
retornará ao Poder Executivo para ser 
sancionado e valerá por dez anos.

Mesa de abertura: Professora Marina Antunes (ADUFU-SS), Rosângela B. Pa-
niago (Secretária Municipal de Governo), Gilmar Machado (Prefeito), Gercina 

Santana Novais (Secretária Municipal de Educação) e Maria Vieira Silva (UFU)

ADUFU-SS no Congresso Municipal 
de Educação Estatuto e Regimento da UFU

A Diretoria Executiva da ADUFU-
-SS promoveu no dia 23/09/14, na 
sede da entidade, uma reunião aberta 
para discutir o tema Estatuto e Regi-
mento da UFU. A reunião contou com 
a presença de docentes, representante-
do DCE e da APG. 

A UFU vem discutindo no CON-
SUN a metodologia que deverá ser 
usada na atualização do Estatuto e do 
Regimento da Instituição.  A proposta 
da Seção Sindical com o evento foi o 
de acumular discussões e subsidiar a 
intervenção dos (as) representantes da 
entidade durante as reuniões do CON-
SUN. Há um entendimento da impor-
tância desse processo para que a UFU 
se torne cada vez mais democrática. 
Para tanto o próprio processo deve ser 
democrático e expressar os anseios 
dos três segmentos da universidade, 
sendo portanto imprescindível a pari-
dade. 

Álcool e outras drogas 
A ADUFU-SS tem participado da 

Comissão Álcool e outras drogas e 
que tem discutido esse tema dentro 
da UFU. A comissão já realizou vá-
rias reuniões e inclusive no semestre 
passado promoveu um seminário com 
a presença de autoridades da cidade 
de Uberlândia e de outras localidades 
para debater o assunto, inclusive sobre 

a presença da Polícia Militar nos Cam-
pi. O trabalho da Comissão prevê que 
membros da Comissão visite outras 
instituições de ensino superior (USP, 
Unifesp, UFBA, entre outras). O obje-
tivo é ver como essas instituições tra-
balham esse tema. “Nós temos dentro 
da Comissão alguns grupos de estudos 
exatamente para fazermos um mapea-
mento dentro da UFU e fora da UFU 
de como estão os entendimentos des-
sa questão. Depois de várias reuniões 
nós estamos com uma proximidade de 
apresentar um documento para a Rei-
toria e obviamente para a sociedade”, 
explicou o Diretor da ADUFU-SS e 
representante da entidade na Comis-
são, Professor João Carlos de Oliveira.

Encontro Nacional de Educação
O Vice-Presidente da ADUFU-

-SS, Paulo Cesar Peres de Andrade, 
representou a entidade no Encontro 
Nacional de Educação ocorrido entre 
os dias 8 e 10 de agosto, na cidade do 
Rio de Janeiro. O evento contou com 
representantes de diversos movimen-
tos sindicais, sociais e populares que 
atuam na defesa da educação pública, 
que discutiram temas como o Finan-
ciamento da Educação Pública; a De-
mocratização da Educação; o Acesso 
e Permanência; o Passe livre e Trans-
porte Público.


