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Aposentados (as) da ADUFU-SS participam de reunião; objetivo 
é a  mobilização da categoria contra a retirada de direitos

“Café com Aposentados(as)” é um espaço de reflexão da ADUFU sobre a 
experiência de aposentadoria de professores da UFU e de luta contra a 
perda de direitos, como a perda do poder aquisitivo. 3º edição do encontro 
contou com a presença do Reitor da UFU, Prof. Elmiro Santos Rezende.
Veja mais na página 04

Diretoria da ADUFU-SS apresenta proposta de  
texto para 7º Conad Extraordinário do ANDES-NS

Veja na página 07 PARTICIPE!

CONVITE
PALESTRA
“Desertoras da família”: a solteirona e as feministas 
em Minas nas primeiras décadas do séc. XX com a 
Profa. Dra. Clauda Maia (Unimontes) 
19h  - Anfiteatros A e B do Bloco R (Campus Santa 
Mônica da UFU)

BOTECO DAS MULHERES
21h  Sede Provisória da ADUFU-SS 
(Rua da Juventude nº 113  Bairro Finotti)

Com lançamento de Livros. 
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Mobilização e greve dos/as docentes das instituições federais 
é debatida na reunião do setor

Nos dias 28 e 29 de março de 2015 
foi realizada uma reunião do Setor 
das Federais do ANDES-SN, em Bra-
sília. A reunião foi bastante represen-
tativa com a presença da Coordena-
ção do Setor das Federais da Diretoria 
do ANDES e 41 Seções Sindicais com 
delegados e vários observadores.

 A reunião começou com apre-
sentação dos informes nacionais e 
aprovação de um novo item de pauta 
em “Defesa do ANDES-SN” devido à 
nota técnica 257/2015 do Ministério 
do Trabalho e Emprego. O presidente 
do ANDES-SN, Paulo Rizzo, infor-
mou que o processo de solicitação 
de registro do PROIFES, ao qual o 
ANDES-SN interpôs impugnação, 
chegava ao fim, com o MTE comuni-
cando ao ANDES-SN, o arquivamen-
to da impugnação e determinando ao 
PROIFES a realização de assembleia 
de ratificação da criação da entidade. 
O ANDES-SN entrou com recurso 
junto ao MTE considerando as ar-
bitrariedades de tal ato e solicitando 
audiência que ocorreu no dia 8/4/15. 

Decisões quanto a este ponto: 
1. Desenvolver ações nas Seções 

Sindicais em defesa do ANDES-SN e 

da liberdade de organização sindical 
dos docentes, denunciando o teor da 
Nota Técnica 257/2015 do MTE.

2. Articular junto ao Fórum das 
Entidades Nacionais dos SPF a cons-
trução de Ato em Defesa do ANDES-
-SN, a ser realizado no período da 
Jornada Nacional de Lutas. 

3. Articular junto à CSP-Conlu-
tas as lutas em Defesa do ANDES-SN.

4. Que as Seções Sindicais, na 
mobilização da campanha da salarial, 
enfatizem a Defesa do ANDES-SN 
como legítimo representante dos do-
centes das IFE.

5. Encaminhar ao MTE Moção 
em Defesa do ANDES-SN aprovada 
na Reunião do Setor das Federais.

ADUFU-SS - Participaram da 
reunião do Setor pela ADUFU a pro-
fessora Jorgetânia da Silva Ferreira e 
o professor Paulo de Andrade, presi-
dente e vice da entidade. Na avaliação 
da representação da ADUFU, o clima 
era de entusiasmo pela construção da 
greve, sendo que algumas seções sin-
dicais, por meio de suas assembleias, 
deliberaram por participar da Jorna-
da Nacional de Lutas em Brasília de 
7 a 9 de abril e, também, a realização 

Calendário do Setor/pauta:
- Que as seções sindicais realizem, no mês de abril, atividades nos Campi/

Unidades das IFE, para mobilização da categoria, buscando articulação com a 
luta dos técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados e estudantes:

- Criar comissões locais de mobilização (pauta local e nacional, greve, cortes 
no orçamento, condições de trabalho).

- De 15 a 24 de abril – Rodada de Assembleias Gerais, pautando a greve na-
cional dos docentes das IFE, com indicação do período e da articulação com a 
construção da greve unificada dos SPF;

-  Dias 25 e 26 de abril – Reunião do Setor das IFES, em Brasília, pautando a 
greve nacional dos docentes das IFE.

- Enviar carta ao ministro da educação exigindo a retomada das reuniões 
para negociação efetiva no mês de abril; 

- Que as Seções Sindicais produzam levantamentos, análises e materiais in-
formativos dos impactos do corte de verbas nas respectivas IFE, no comprome-
timento do ensino, pesquisa e extensão, bem como na vivência dos campi (bol-
sas, despesas de custeio, trabalhadores terceirizados, assistência estudantil...), 
para auxiliar na mobilização da categoria;

- Reencaminhar as análises produzidas no ANDES-SN sobre as promoções, 
progressões e regulamentações de RSC nas IFE, visando contribuir para a mobi-
lização dos docentes no contexto da campanha salarial 2015;

Além destes encaminhamentos foram votadas duas: uma moção de repúdio 
contra a tentativa de implantação de ponto eletrônico para os professores do 
EBTT da Universidade Federal de Roraima e a outra sobre o arquivamento da 
impugnação do pedido de registro sindical do Proifes.

Colegiada ADUFU-SS discute Pauta do Setor das IFES

No dia 14 de abril foi realizada na sede 
provisória da ADUFU  uma reunião da 
direção colegiada ampliada. Na pauta 
a discussão da greve nacional dos/as 
docentes das Instituições Federais de 
Ensino. Abertas as falas os/as repre-
sentantes das unidades manifestaram 
preocupação com a situação em que 
se encontra a universidade pública, a 
questão da inflação e do ínfimo reajus-
te que tivemos em março, já completa-
mente corroído pela inflação em alta. 
Apesar disso enfatizaram as dificul-
dades de mobilização, especialmente 
pelo fato de que o calendário só será 

regularizado em 2015, desde a greve 
de 2012. Apontaram para a necessida-
de de realização de paralisações para 
a construção da mobilização e termô-
metro para decisão sobre a greve. 
Segundo a Primeira Secretária da 
ADUFU-SS, Iara Maria Mora Lon-
ghini, ficou evidente que há inúmeras 
razões para que nos mobilizemos, mas 
o momento não nos parece favorável 
para isso. “A sugestão foi realizarmos 
paralisações com tempo determinado, 
a fim de que possamos sentir como 
anda nossa capacidade de mobiliza-
ção”, completou a professora.

de atividades de mobilização local 
como um dia de paralisação duran-
te a jornada dos Servidores Públicos 
Federais. No caso da ADUFU, como 
outras seções sindicais que estiveram 
em recesso em março não foi possível 
a construção dessa agenda. Entretan-
to, apesar do clima de mobilização, 
poucas seções sindicais aprovaram 
indicativo de greve com e sem data, 
mas quase todas apontaram a necessi-
dade de mobilização para construção 
de uma greve unificada. De acordo 
com o professor Paulo de Andrade, 
vice presidente da ADUFU, vários 
encaminhamentos foram delibera-
dos nas assembleias gerais das seções 
sindicais. “Dos relatos notamos que a 
presença nas assembleias e atividades 
de mobilização estão muito aquém do 
que o momento da campanha salarial 
2015 exige”, afirmou o professor.  “As-
sim, há quase um consenso de que há 
motivos e razões mais que suficientes 
para nos mobilizarmos e construir-
mos a greve já, no entanto, não é o que 
a análise dos relatos das seções sindi-
cais apontam. Como mobilizar nossa 
categoria neste momento tão crítico 
do ensino superior público? Quais 
ações devemos fazer para construir 
uma greve dos docentes e greve uni-
ficada dos SPF em defesa da valoriza-
ção dos servidores públicos federais 
e em defesa dos serviços públicos de 

qualidade, contra as privatizações, as 
terceirizações, a precarização e mer-
cantilização da educação?”. São essas 
questões que nortearam o trabalho de 
mobilização na seção sindical, neste 
momento. 

O Fórum das Entidades Nacio-
nais dos Servidores Públicos Fe-
derais lançou no final de fevereiro 
(25/2/15), a Campanha Unificada, 
com ato em frente ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Mpog). A atividade, con-
vocada pelo Fórum foi incorpora-
da à programação do 34º Congres-
so do ANDES-SN, e atividades nos 
estados. 

Durante a manifestação, re-
presentantes do Fórum protoco-
laram a pauta de reivindicações 
conjuntas dos SPF que traz, entre 
as reivindicações, o reajuste linear 
de 27,3%, política salarial perma-
nente, com correção das distorções 
e reposição das perdas inflacioná-
rias, data-base em 1º de maio, di-
reito de negociação coletiva, con-
forme previsto na Convenção 151 
(da Organização Internacional do 
Trabalho) e paridade salarial entre 
ativos e aposentados.

Campanha Salarial                 
Unificada
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ANDES-SN realiza o 34º Congresso e       
define centralidade da luta para 2015

Paulo, Jorgetânia e Lino delegação da ADUFU-SS durante o 34º Congresso 
do ANDES-SN

Foto: ANDES-SN

O ANDES-SN realizou de 23 a 
28/2/15, em Brasília o 34º Congres-
so do Sindicato Nacional. Com o 
tema central “Manutenção e Am-
pliação dos direitos dos trabalha-
dores: avançar na organização dos 
docentes e enfrentar a mercantili-
zação da educação”, o evento reuniu 
342 delegados, 62 observadores, 5 
convidados, 33 diretores e 72 seções 
sindicais presentes.

A ADUFU-SS participou do 
evento representada pelos docentes: 
Jorgetânia da Silva Ferreira (Presi-
dente da ADUFU-SS), Paulo Ro-
berto Andrade (Vice-Presidente) e 
Aurelino José Ferreira Filho. Os pro-
fessores Luiz Carlos Avelino da Silva 
e Luiz Caetano Salles escolhidos em 
Assembleia Geral da ADUFU-SS, 
em função de questões pessoais, não 
puderam participar do evento.

Entre as decisões no Congresso 
duas foram de iniciativa da delega-

ção da ADUFU-SS e que visam ga-
rantir isonomia entre ativos e apo-
sentados (veja mais na página 05).

Os eixos centrais da luta dos do-
centes das instituições federais de 
ensino para 2015 são a defesa do ca-
ráter público da educação e a garan-
tia da função social das Instituições 
Federais de Ensino em prol da clas-
se trabalhadora; projeto de carreira 
única do ANDES-SN para o magis-
tério federal, condições de trabalho, 
salário e luta contra a reforma da 
previdência (revogando as MPs 664 
e 665/2014).

No setor das federais foi  encami-
nhada a necessária mediação entre 
a pauta específica e a pauta unitária 
da campanha salarial dos Servido-
res Públicos Federais para 2015, que 
é fruto de um processo de retomada 
da unidade com os servidores pú-
blicos. 

NotasNotasNotas
Construção da nova sede

No detalhe o canteiro de obra da construção da nova sede da ADUFU-SS. A 
foto tirada em março mostra o trabalho de fundação. Segundo os responsáveis 
pela execução do projeto, mesmo com as chuvas, o trabalho continua dentro do 
cronograma estabelecido. A previsão é de que a edificação fique pronta no final 
do ano

Destaque
Lançado em 1º/3/2015, o Atlas Geográfico Escolar de Lagoa Formosa. Traba-
lho desenvolvido pelo aluno lagoense Fander de Oliveira Silva na Universidade 
Federal de Uberlândia sob coordenação do professor e diretor da ADUFU-SS, 
Antônio Carlos Freire de Sampaio. A produçãoapresenta a história do municí-
pio com os seus símbolos, a cidade com múltiplas dimensões, o mundo Rural, 
os serviços de Saúde, Turismo, Cultura, Educação e Transporte, os aspectos am-
bientais, entre outros temas importantes que estão inseridos na contempora-
neidade.
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“Café com Aposentados (as)” da ADUFU-SS reúne               
docentes na luta por direitos

A ADUFU-SS realizou nos meses 
de fevereiro, março e abril reuniões 
com os professores/as aposentados/
as da Seção Sindical. O primeiro en-
contro realizado no dia 13/2/2015 foi 
tão satisfatório para os participantes 
que decidiram que a atividade ocor-
rerá uma vez por mês. A diretoria da 
ADUFU-SS ressaltou que o objetivo 
com esses momentos foi o de trazer 
para as discussões da conjuntura atu-
al a participação dos professores/as 
aposentados/as do quadro da ADU-
FU-SS. “Consideramos que a primei-
ra reunião foi muito boa, importan-
te mesmo. Nossa sala de reunião, na 
sede provisória, ficou pequena para 
abrigar os colegas aposentados/as. 
Ao sabor de um  caprichado café, 
pudemos trocar ideias e conversar a 
respeito daquilo que tem afligido os 
professores e professoras que muito  
contribuíram – e continuam contri-
buindo -  na luta por nossos direitos 
e  para que pudéssemos ser hoje o que 
é a ADUFU-SS e o Movimento Do-
cente”, destacou a presidente da Seção 
Sindical, Jorgetânia da Silva Ferreira.

O 2º Café com Aposentados(as) 
realizado em 13/2/2015, tratou de 
discutir a Isonomia entre ativos e 
aposentados. Discutiu itens como a 
Luta pelo Reconhecimento de Saberes 
e Competências (RSC) para docentes 
da carreira Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico (EBTT). E também so-
bre os prejuízos entre as classes de 
professor(a) Associado e Titular para 
os professor (as) aposentados (as).  

O “3º Café com Aposentados/as” 
ocorreu no dia 15 de abril  e contou 
com a presença de dezenas de do-
centes. Para essa reunião contamos 
também com a participação do Rei-
tor da UFU, Professor Elmiro Santos 
Rezende; o Diretor de Provimento, 
Acompanhamento e Administração 
de Carreiras  Luiz Bertolucci Júnior; 
e a Coordenadora da Promoção e As-
sistência à Saúde do Servidor da Di-
retoria de Qualidade de Vida e Saúde 
do Servidor, Abadia de Fátima Rosa 
Macedo

A presidente da ADUFU coorde-

nou a reunião e abriu os trabalhos 
apresentando ao reitor a reivindica-
ção de uma presença mais decisiva 

da ANDIFES na defesa da reestru-
turação da carreira docente e o re-
posicionamento dos aposentados na 

posição relativa quando da aposen-
tadoria.  Após a fala do reitor os/as 
professores/as presentes puderam 
relatar as dificuldades encontradas 
como aposentados/as, algumas de 
fácil resolução como o impedimento 
de participação em cursos e uso de 
espaços da universidade. O reitor se 
comprometeu a trabalhar no sentido 
de superação desses obstáculos aos/
as aposentados/as, afirmando que 
sua compreensão é de que o aposen-
tado permanece na mesma carreira, 
só como um novo momento, mas do 
mesmo processo. 

A reflexão desenvolvida nestes 
encontros tem permitido uma inter-
venção mais qualificada da diretoria 
da ADUFU-SS nas instâncias do sin-
dicato nacional. Assim, no Congresso 
do ANDES-SN que ocorreu em Bra-
sília em fevereiro foram feitas propo-
sições, acolhidas pelo sindicato, em 
defesa dos direitos dos aposentados/
as. Essas proposições apontam para 
o fato de que as mudanças na carrei-
ra, nas últimas décadas, têm trazido 
enormes perdas aos/às aposentados/
as, especialmente em relação aos ven-
cimentos. A criação de classes acima 
(Associado e mais recentemente o 
Titular de Carreira) são mecanismos 
usados para não garantir a paridade 
entre ativos e aposentados, uma vez 
que não foi feito o reposicionamento 
na posição relativa em que se encon-
travam quando da aposentadoria. Há 
que se destacar a falta de lógica na 
estruturação da carreira em vigência, 
em que há saltos de uma classe para 
outra, com a maior diferença salarial 
exatamente de Adjunto para Associa-
do, classe que nem existia quando da 
aposentadoria de muitos de nossos fi-
liados/as. Assim, muitos aposentaram 
no topo da carreira e hoje ganham 
muito menos do que os que estão na 
ativa. Visando corrigir esta distorção 
foi proposta pela ADUFU na reunião 
do Coletivo Jurídico do ANDES-SN, 
que ocorreu em Brasília em 09 e 10 
de abril desse ano, estudo de ação 
judicial para o  reequadramento dos 
aposentados/as na posição relativa ao 

3ª edição do Café com Aposentados contou com a presença de representatn-
tes da Administração Superior da UFU (Reitor e Diretores).

2ª edição do Café com Aposentados na sede provisória da ADUFU-SS

1ª edição do Café com Aposentados na sede provisória da ADUFU-SS
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topo quando do estabelecimento de 
novas carreiras.

Nesse mesmo sentido foi propos-
ta, por reivindicação de professores 
aposentados da ESEBA, no Con-
gresso do ANDES-SN e no Coletivo 
Jurídico, a discussão sobre a Conces-
são do Reconhecimento de Saberes 
e Competência (RSC) aos docentes 
aposentados no âmbito da Educação 
Básica, Técnica e Tecnológica, antes 
de Março/2013, que fere o direito à 
isonomia e paridade entre ativos e 
aposentados. Acolhida a proposição 
pelo 34º Congresso do ANDES-SN 
com a seguinte formulação: ”Ga-
rantir a isonomia entre ativos e apo-
sentados, inclusive em relação ao 
Reconhecimento de Saberes e Com-
petência - RSC”. 

No que se refere a essa temática, 
propomos ao Coletivo Jurídico que 
estude possibilidade jurídica de ação 
judicial por parte do ANDES pro-
pondo que o RSC seja estendido aos 
docentes do Magistério Superior que 
não puderam se capacitar em cursos 
de pós graduação (Especialização, 
Mestrado e Doutorado), uma vez 
que, na mesma instituição, docentes 
com mesma formação têm uma dife-
rença salarial em função da RSC de 
até R$5.000,00.

Uma das delibera-
ções importantes da 
Assembleia Geral da 
ADUFU-SS realizada 
em fevereiro foi o pon-
to que discutiu sobre a 
suspensão do recolhi-
mento do INSS sobre 
a fatura do Plano de 
Saúde ADUFU-SS/
Unimed. Após a apre-
sentação do histórico 
sobre o assunto foi fei-
ta uma discussão polí-
tica sobre o tema, bem como uma sé-
rie de esclarecimentos, entre eles o de 
que houve julgamento favorável em 
nosso processo, reconhecendo inde-
vida a tributação sobre os serviços 
de prestação de serviço médico, não 
sendo ainda julgamento final, porque 
depende de análise de Recurso ainda 
pendente; e também o fato de que os  
valores que eram lançados nas No-

AG delibera pela suspensão do recolhimento do INSS sobre 
fatura do Plano ADUFU-SS/Unimed

tas Ficais de serviço da UNIMED, 
deixaram de constar  na nota fiscal 
emitida pela Unimed, a partir de fe-
vereiro de 2015 Impedindo assim o 
cálculo para o recolhimento. Impor-

tante esclarecer que  se por ven-
tura, ocorrer a perda do proces-
so, teremos que  pagar os valores 
que deixamos de recolher desde 
que se definiu a suspensão dos 
depósitos. Além disso também 
devermos pagar ao advogado 
contratado, honorários em per-
centual após a redução ou anu-
lação definitiva do crédito fiscal 
total, apurado  até a decisão final.

Colocado em votação a sus-
pensão do recolhimento do 
INSS sobre a fatura do Plano 

de Saúde ADUFU-UNIMED re-
ferente aos depósitos judiciais o 
resultado foi favorável a suspen-
são do recolhimento, sendo regis-
trado apenas um voto contrário. 

Sobre a devolução do montante 
recolhido judicialmente, os valo-
res ainda estão retidos no proces-
so e só poderão ser levantados e 
devolvidos após decisão final sem 
possibilidade de recurso, e somen-
te no caso de ser mantida a deci-
são favorável, onde o juiz autori-
zará o levantamento dos valores 
que estão a disposição da Justiça. 

Outra decisão importante nes-
te sentido diz respeito a uma outra 
ação judicial referente  uma das Atu-
ações Administrativas que a Receita 
Federal estava executando a entida-
de. Esta ação também teve decisão 
favorárel , onde o Juiz declarou a 
nulidade do Auto de Infração refe-
rente à contribuição previdenciária 
de 15% incidente sobre as notas fis-
cais de prestação de serviço emiti-
das pela Unimed, no período entre 
01/2009 e 12/2010, esta decisão tam-
bém está sendo objeto de recurso e 
ainda sem previsão de julgamento.

O modelo de 
distribuição de 
recursos dentro 
da UFU para o 
ano de 2015 foi 
discutido na AG 
realizada pela 
ADUFU-SS em 
10/2/15. Assunto 
polêmico e levado 
para a instância 
máxima da Seção 
Sindical após ma-
nifestações de vários representantes de 
Unidades Acadêmicas. 

A AG contou com a participação do 
Pró-Reitor de Planejamento da UFU, 
José Francisco Ribeiro (foto), que de-
fendeu o modelo apresentado que, se-
gundo ele, visa corrigir distorções. Os 
presentes destacaram a importância 
de debater a temática para que a lógi-
ca concorrencial e individualista que 
predomina nas universidades não seja 

AG discute proposta de modelo de          
distribuição de recursos UFU 2015

mais estimulada e as condições de tra-
balho e ensino não fiquem ainda mais 
precárias, em um contexto geral de 
cortes e contingenciamento. 

As discussões apontaram a neces-
sidade de ampliar o debate e a Pró-
-Reitoria de planejamento firmou o 
compromisso de fazer discussões pú-
blicas sobre a temática. A ADUFU-SS 
continuará vigilante e contribuindo 
para que as informações cheguem às 
unidades.

Boletim ADUFU-SS
Toda terça-feira: 

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

Também disponível em 
www.adufu.org.br

Professoras Iara e Jorgetânia 
que conduziram a AG. Ao lado a 

Assessora Jurídica da ADUFU-SS, 
Dra Aurea Barbosa

Durante o 34º Congresso do 
ANDES, realizado em Brasília/DF 
de 23 a 28/2/15, após iniciativa e 
intervenção da ADUFU-SS, a par-
tir da reunião com aposentados 
foi aprovado:

1)”Denunciar e dar visibilida-
de às perdas que as mudanças na 
carreira docente têm imposto aos 
professores aposentados exigindo 
o reequadramento na posição re-
lativa ao topo quando do estabele-
cimento de novas carreiras”;

2) “Garantir a isonomia entre 
ativos e aposentados, inclusive em 
relação ao Reconhecimento de Sa-
beres e Competência – RSC”.

Luta para  garantir                            
direitos aos docentes  

aposentados
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PONTO DE VISTA

O processo de construção do Plano Municipal de          
Educação de Uberlândia: um espaço político de vivências 

e aprendizagens democráticas

“...Esperamos que o legislativo dê 
continuidade ao processo partici-
pativo e democrático, promovendo 

audiências públicas e consultas 
populares, no momento da discus-
são e aprovação da Lei no âmbito 
do legislativo. Atitude que também 
esperamos do poder Executivo.”

Marina Ferreira de Souza Antunes
Professora da Faculdade de Educação 

Física da Universidade Federal de 
Uberlândia e membro do GTPE, 

representante da ADUFU/SS no Conselho 
Municipal de Educação

No dia 12 de novembro de 2014 
foi aprovado, no âmbito do Congresso 
Municipal de Educação, o Plano Mu-
nicipal de Educação do Município de 
Uberlândia.O PME é um documen-
to que estabelece diretrizes, metas e 
prioridades para a educação muni-
cipal e tem como objetivo melhorar 
a qualidade do ensino oferecido pelo 
município.A realização do Congres-
so Municipal de Educação materia-
liza esse desejo; por isso o tema: “Por 
uma cidade educadora”. Desejo que 
se iniciou com a formação de uma 
comissão, no interior do Conselho 
Municipal de Educação - CME, por 
intermédio da Secretaria Municipal 
de Educação - SME, para elaboração 
do Plano. Essa comissão foi composta 
por membros do CME e da SME. Os 
trabalhos dessa comissão se iniciaram 
em outubro de 2013. Essa comissão foi 
coordenada pela professora Marina 
Ferreira de Souza Antunes - represen-
tante da ADUFU/SS no CME.Desde o 
início, essa comissão se propôs a reali-
zar um trabalho que pudesse envolver 
o maior número de pessoas possível 
para a elaboração e consecução do 
PME, defendendo o princípio da par-
ticipação democrática. Dessa maneira, 
a comissão desempenhou um papel 
diagnóstico, propositivo, mas tam-
bém consultivo. Na fase diagnóstica 
foi feita a leitura de vários documentos 
e textos que serviram para embasar a 
elaboração do Documento Referência 
do PME.A leitura desses documentos 
permitiu a elaboração dos instrumen-
tais que foram enviados para a SME e 

para a SRE com o intuito de fazer um 
diagnóstico da educação no municí-
pio de Uberlândia. A partir da análi-
se desses dados e também dos dados 
coletados no Educacenso, foi elabora-
do o Documento Referência do PME, 
o qual seguiu uma estrutura de eixos 
temáticos:I. Sistema Municipal de En-
sino; II. Educação Inclusiva: Cidada-
nia e Emancipação; III. Qualidade da 
Educação: Democratização e Apren-
dizagem; IV. Gestão Democrática; V. 
Valorização dos/as Trabalhadores/as 
da Educação: Formação e Condições 
de Trabalho; e VI. Financiamento da 
Educação: Transparência e Controle 
Social.O desafio era elaborar um plano 
que guardasse consonância com o Pla-
no Nacional de Educação –PNE- e, ao 
mesmo tempo, garantisse identidade 
própria e autonomia. Além de consi-
derar os princípios que devem reger os 
planos educacionais: gestão democrá-
tica, autonomia, regime de colabora-
ção e participação da sociedade civil.
Após a elaboração doDocumento Re-
ferência a comissão realizou reuniões 
com a SME, a SRE, ONGs e a UFU, 
para apresentar o documento e rea-
lizar a fase consultiva à comunidade. 
Foi elaborado um Guia para orientar o 
estudo e a discussão desse documento, 
que foi enviado também para as ONGs 
conveniadas com a SME e para os 
Conselhos de entidades relacionados 
com a educação, com a finalidade de 
coletar emendas para compor o do-
cumento e subsidiar as discussões no 
Congresso Municipal de Educação. 
Essas emendas poderiam ser: aditivas, 
supressivas (total ou parcial), substitu-
tivas ou mesmo novas emendas.A par-
tir do documento referência iniciou-se 
um processo de participação demo-
crática nas diferentes instituições edu-
cativas da cidade. Acompanhamos 
mais de perto as experiências no in-
terior da UFU, as quais resultaram em 
quatro encontros com participação de 
professores/as de diferentes áreas, mas 
especialmente ligados às licenciaturas, 
de técnicos/as administrativos e de es-

tudantes. Nesses encontros prevaleceu 
o estudo intenso do documento, o de-
bate e a proposição de emendas tanto 
aditivas como supressivas, além de ter 
sido um importante momento de pre-
paração para o Congresso Municipal. 
As propostas da UFU reforçaram, de 
modo geral, a defesa da escola pública, 
gratuita e com financiamento total-
mente público para as instituições pú-
blicas. No processo de elaboração das 
emendas, as instituições elegeram os/
as delegados/as e observadores/as para 
participarem do Congresso Municipal 
de Educação. Instância que deliberou 
e aprovou o documento final que foi 
encaminhado ao Poder Executivo. Fo-
ram também convidados/as para par-
ticiparem do Congresso várias entida-
des que enviaram seus representantes 
como convidados/as.Ao todo partici-
param de 602 delegados/as, 83 obser-
vadores/as e 42 convidados/as, num 
total de 737 participantes,distribuídos 
nos seis eixos temáticos.As instituições 
participantes foram: 54 Escolas de 
Educação Infantil (EMEI); 50 Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF); 21 Escolas Estaduais (EE), 
25 Organizações Não Governamen-
tais (ONGs), além do CEMEPE, do 
Campus Municipal de Atendimento 
à Pessoa com Deficiência; da SRE; do 
CESEC; da UFU; da ESEBA; de diver-
sos conselhos e sindicatos, inclusive a 
ADUFU/SS que enviou uma delegada; 
totalizando 162 instituições presentes. 
A tarefa do Congresso foi discutir as 
propostas por eixo temático, elaborar, 
votar e aprovar o documento final. 
Trabalho que se iniciou no dia 11 de 
setembro de 2014 e estendeu-se até 
o dia 12 de novembro de 2014, uma 
vez que a plenária decidiu ampliar os 
dias de realização do Congresso para 
que, de fato, as propostas fossem dis-
cutidas e aprovadas nas Plenárias de 
Eixo Temático, e depois levadas para 
a Plenária Final. Foi um processo de 
amplo debate e também um exercício 
democrático, tanto por parte dos/as 
participantes do Congresso, quanto da 

comissão organizadora, que teve que 
se adequar à dinâmica proposta pelos/
as delegados/as. Após a última Plená-
ria, a comissão enviou o documento, 
juntamente com a minuta de Lei, ao 
Poder Executivo, que encaminhará ao 
Poder Legislativo para apreciação, vo-
tação e aprovação. Posteriormente esse 
documento retornará ao Poder Execu-
tivo para ser então sancionado.O tra-
balho não acabou com a finalização do 
Congresso, mas deve ter continuidade 
junto à Câmara legislativa e ao Poder 
Executivo, no sentido de garantir-
mos a aprovação do documento que 
representa o anseio da comunidade 
uberlandense, representada pelos/as 
delegados/as, observadores/as e convi-
dados/as que participaram ativamente 
desse processo. Esperamos que o le-
gislativo dê continuidade ao processo 
participativo e democrático, promo-
vendo audiências públicas e consultas 
populares, no momento da discussão 
e aprovação da Lei no âmbito do legis-
lativo. Atitude que também esperamos 
do poder Executivo.

Profa. Marina Ferreira de Souza 
Antunes durante abertura do Congresso 

Municipal de Educação em 11/9/2014
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O ANDES-SN realizará nos dias 02 
e 03 de maio em Brasília o 7º CONAD 
Extraordinário com tema único: “Con-
tribuições do ANDES-SN para o 2º 
Congresso da CSP-Conlutas”. 

Com o intuito de pensar o papel 
do ANDES-SN junto à Central Sindi-
cal e Popular Conlutas, a diretoria da 
ADUFU-SS  propôs um texto de reso-
lução (que segue abaixo TR). O objeti-
vo é refletir sobre o papel da central e 
as dificuldades que a mesma tem tido 
de enraizar junto à categoria docente. 
Na assembleia do dia 23 de abril será 
escolhida a delegação da ADUFU no 
CONAD. Já o congresso da CSP Con-
lutas não terá representação da ADU-
FU, uma vez que mesmo sendo seção 
sindical do ANDES-SN, a central sin-
dical entende que é necessário a filiação 
e o pagamento regional para participar 
do congresso nacional. A ADUFU con-
testa esse entendimento, sendo este 
também um dos temas do TR propos-
to pela seção sindical, que compreende 
como dupla contribuição, uma vez que 
parte do repasse mensal da ADUFU ao 
ANDES-SN é repassado à CSP Conlu-
tas. (QUE ATUALMENTE É ??? MIL 
REAIS) É REPASSADO PARA A CSP-
-CONLUTAS.  

TEXTO 9
Contribuição da Diretoria da 

ADUFU-SS

UMA PROPOSTA DE PARTICIPA-
ÇÃO DEMOCRÁTICA DAS SEÇÕES 
SINDICAIS DO ANDES-SN NOS 
CONGRESSOS E FÓRUNS OFICIAIS 
DA CSP-CONLUTAS

TEXTO DE APOIO
É indispensável dizer que a partici-

pação ativa em centrais sindicais tem 
se colocado como uma necessidade 
urgente da classe trabalhadora na con-
juntura atual, fortalecendo a unificação 
de pautas em tempos de ataques múlti-
plos aos trabalhadores. A greve de 2012 
nos deixou também esta lição, dentre 
outras: que movimentos unificados e 
organizados tornam a luta da classe tra-
balhadora mais intensa, reequilibrando 
a balança de poder na mesa de negocia-
ções e tornando o governo mais sensí-

Direção da ADUFU-SS apresenta texto de resolução (TR) para o Conad Extraordinário 
que discutirá as contribuições ao 2º Congresso da CSP Conlutas

vel às nossas demandas. Neste contex-
to, o papel ativo de Centrais Sindicais, 
como a CSP-CONLUTAS, tem se mos-
trado imperativo e imprescindível.

Nesta direção, a filiação do ANDES 
à CSP-CONLUTAS certamente está 
dentre as resoluções mais importantes 
aprovadas nos recentes congressos de 
nossa categoria e visou o fortalecimen-
to da categoria docente. Este sindicato 
nacional foi e tem sido um dos mais 
importantes atores na construção e 
manutenção da CSP-CONLUTAS, fa-
zendo parte de sua organização desde 
a fundação e sempre compondo sua di-
reção nacional. 

Entretanto, ainda faz-se necessá-
rio um debate, amplo e democrático, 
sobre a filiação e participação do AN-
DES à CSP-CONLUTAS, bem como 
suas implicações políticas nos âmbitos 
nacional e regional e seu o papel como 
aglutinador da categoria docente. Neste 
sentido, duas questões despontam com 
vital importância:

1-) O caráter exclusivamente de-
nunciativo da CSP-CONLUTAS du-
rante a gestão Dilma tem se mostrado 
como algo desmobilizador de parte sig-
nificativa da categoria que não se sente 
representada pela Central nos princi-
pais fóruns oficiais do governo e não se 
identifica com suas pautas mais gerais, 
tomadas como distantes do cotiando 
dos/as trabalhadores/as, especialmente 
dos/as docentes das Instituições Fede-
rais de Ensino;

2-) A ausência de filiação de algu-
mas Seções Sindicais à CSP-CONLU-
TAS regionais e/ou estaduais não pode 
ser considerada como “débito político 
com as diretrizes políticas de nosso 
sindicato”, e nem mesmo ausência do 
“dever de casa”, teses reverberadas por 
muitos. As especificidades políticas 
regionais impõem desafios distintos 
daqueles que permeiam as diretorias 
nacionais, inviabilizando muitas vezes 
a adesão regional ao CSP-CONLUTAS 
por parte de algumas seções sindicais, 
como é o caso da ADUFU-SS. 

Neste sentido, vale ressaltar que uma 
Central Sindical marcada por princí-
pios democráticos não deveria impedir 
a participação das Seções Sindicais na 

situação acima mencionada (item 2) 
no II Congresso da CSP-CONLUTAS. 
Isso ocorre pois, de acordo com os cri-
térios para eleição de delegados nas Se-
ções Sindicais, a representação só pode 
ocorrer caso a seção sindical esteja  “em 
dia com a contribuição Estadual e/ou 
Regional da CSP-CONLUTAS”, algo 
que consideramos impositivo e pouco 
democrático.

Ademais, entendemos que este tipo 
de exigência, além de erroneamente 
desconsiderar as especificidades polí-
ticas regionais, incorre em situação de 
dupla arrecadação visto que as seções 
sindicais já contribuem com a Central 
considerando que 5% de sua contribui-
ção ao ANDES são repassados à CSP-
-CONLUTAS que, por conseguinte, faz 

os devidos repasses aos seus escritórios 
regionais. 

Na perspectiva de aprofundar este 
debate tão fundamental para as lutas de 
nossa categoria, apontamos as seguin-
tes TRs. 

TR - 9
O 7º CONAD extraordinário deli-

bera:
1. Reabertura do debate amplo e de-

mocrático na categoria sobre a filiação 
e participação do ANDES a CSP-CON-
LUTAS, considerando os elementos 
que têm impedido o seu enraizamento.

2. Fim da exigência da contribuição 
Estadual e/ou regional para participa-
ção no Congresso e fóruns oficiais da 
CSP-CONLUTAS. 

Representantes do Comitê 
Nacional em Defesa dos 10% 
do PIB para a Educação Pú-
blica, Já!, que reúne entidades 
como o ANDES-SN e a CSP-
-Conlutas, estiveram na tarde 
do dia 26 de março, no Minis-
tério da Educação (MEC) em 
Brasília (DF), para lançar a 
cartilha com o resultado do I 
Encontro Nacional Educação 
(ENE), ocorrido em agosto 
de 2014. O ENE reuniu mais de 2 mil 
representantes da educação pública de 
diversos movimentos sindicais, sociais 
e populares de todo o país.

A cartilha reúne as principais ban-
deiras da luta em defesa da educação 
pública, com base nos sete eixos que 
nortearam os debates do ENE: o finan-
ciamento da educação pública; a de-

Comitê lança cartilha com propostas 
para a Educação Pública

mocratização da educação; o acesso 
e permanência; o passe livre e trans-
porte público; a privatização e mer-
cantilização da educação das creches 
à pós-graduação; a precarização das 
atividades dos trabalhadores da edu-
cação; e a avaliação meritocrática na 
educação.

A cartilha pode ser acessada em 
http://www.adufu.org.br/noticias/926
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ADUFU-SS participa e promove atividades em defesa             
dos direitos das mulheres

O mês de março foi marcado por uma série de atividades que buscou reafirmar o direito das mulheres à igualdade. A ADUFU-SS 
foi uma das entidades que compôs o Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia.

A atividade coordenada pela Secre-
tária Geral da ADUFU-SS, Lúcia Hele-
na de Paula Menezes, foi realizada no 
dia 11 de março, de 14h às 17h30, no 
Plenário Homero Santos da Câmara 
Municipal de Uberlândia. A1ª Aula da 
Escola do Legislativo - Câmara Muni-
cipal de Uberlândia abordou o tema  

Diretora da ADUFU coordena debate sobre a               
Violência contra a mulher

Foto: Aline Rezende

Violência Contra a Mulher – Viver 
Sem Violência no Campo e na Cidade 
e contou com a participação das pales-
trantes:  Cláudia Guerra – SOS Mulher 
Família de Uberlândia; Eleuza Gallo 
-  Faculdade Pitágoras de Uberlândia e  
Flávia do Bom Sucesso Teixeira - Nú-
cleo de Mulheres da UFU.

A direção da ADUFU também 
esteve presente à homenagem que a 
Câmara Municipal de Uberlândia fez 
a 27 mulheres, no dia 09 de março. 
A escolhida pelo então presidente da 
Câmara Municipal, Neivaldo Lima, 
foi a professora Fátima Conceição 
Ferreira (foto com violão), aposentada 
da ESTES, ex dirigente da ADUFU e 
militante ativa de nossa seção sindi-
cal. Com a presença de familiares e 
amigos/as Fatinha, como é carinhosa-

Câmara municipal homenageia, entre outras 
mulheres, a professora Fátima Conceição Fer-

reira
mente conhecida, pediu um minuto de 
silêncio pelas mulheres que ainda estão 
de cabeça baixa. Falou também da in-
visibilidade das mulheres com defici-
ência e da importância deste momento 
em sua vida. De acordo com a presi-
dente da ADUFU, Jorgetânia Ferreira 
presente no evento, foi uma atividade 
emocionante porque, de fato, a profes-
sora tem uma história de lutas e dedi-
cação às causas sociais. 

Foto: Ascom Câmara Municiapl de Uberlândia

Em parceria com o Núcleo de Estudos de 
Gênero – NEGUEM/UFU e apoio da Diretoria 
de Comunicação – DIRCO/UFU, a ADUFU-SS 
realizará em 24 de abril, às 19h, no Anfiteatros 
A e B do Bloco “R” – Campus SantaMônica, um 
debate com a seguinte temática: “Desertoras da 
família”: a solteirona e as feministas em Minas 
nas primeiras décadas do séc. XX e terá como 
expositora a Profa. Dra. Claudia Maia da UNI-
MONTES. 

Na mesma data será realizado Boteco das 
Mulheres, às 21hs, na sede provisória da ADU-
FU. Além da habitual atividade cultural, ani-

BOTECO DAS MULHERES E DEBATE no mês de 
abril visibilizam luta por igualdade de gênero

mada pela música de Ana Carol haverá o lan-
çamento dos Livros: “História das Mulheres 
e do Gênero em Minas Gerais”, organizado 
pelas professoras Vera Puga e Claudia Maia 
e o livro “Educação e culturas populares em 
diferentes contextos educativos: pesquisas e 
intervenções” organizado pelo/as professor/
as Benerval Pinheiro Santos, Cristiane Coppe 
de Oliveira e Olenir Maria Mendes. 


