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 O presidente André Mayer encerrou a 
Assembleia destacando a importância da aprova-
ção do novo regimento e da participação no 38º 
Congresso do Andes.

 Docentes se reuniram em Assembleia Geral 
ADUFOP ontem(13/12), às 14h, na sede da entida-
de para debater sobre alterações no regimento e 
escolha dos delegados para o 38º Congresso do 
ANDES-SN. A Assembleia foi presidida pelo presi-
dente da ADUFOP e pela 1ª secretaria, professora 
Cristina Maia. Entre os assuntos destacados nos 
informes, André Mayer avaliou a importância do 
lançamento da Frente UFOP em Defesa da 
U n i v e r s i d a d e  Pú b l i c a  e  d a s  E x p r e s s õ e s 
Democráticas e da Frente em Defesa das 
Instituições Federais de Ensino.

 O segundo ponto da pauta foi a escolha dos 
delegados para o 38º Congresso do ANDES-SN em 
Belém (PA) de 28 de janeiro à 2 de fevereiro de 
2019. O tema central é ‘’Por Democracia, Educação, 
Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos: em defesa 
do trabalho e da carreira docente, pela revogação 
da EC/95’’. O professor André Mayer foi indicado 
como delegado da diretoria. Os docentes Cláudia 
Amaral, Claudio Horst, Ernani de Araújo, Kathiuça 

Bertollo, Rafaela Fernandes, Ricardo Wanzeller 
foram nomeados para participar como delegados 
de base. Os docentes Rodrigo Nogueira e Marlon 
Garcia tiveram seus nomes de�nidos como 
observadores/suplentes de delegado. Os docen-
tes Alessandra Souza, Clarissa Rodrigues, Joaquim 
Toledo, Maria Tereza de Freitas e Paula Leão foram 
escolhidos como  observadores.   

 Em seguida, o assessor jurídico da entidade, 
Guido Coutinho, explicou as alterações no 
Regimento. Fez também a leitura no novo regi-
mento, comentando pontos destacados pelos 
presentes. As mudanças foram aprovadas com 
uma abstenção. O regimento será submetido ao 
38º Congresso do ANDES-SN para aprovação. 

Assembleia Geral ADUFOP aprova  alterações no regimento 

NACIONAL

Projeto Escola Sem Par�ido é arquivado na Câmara dos deputados 

Com informações de Agência Brasil de Comunicação, 
Agência Câmara, ANDES-SN.

 O Projeto de Lei (PL) Escola Sem Partido, que 
vinha sendo analisado por uma comissão especial 
na Câmara dos Deputados, não será votado neste 
ano. A Comissão, presidida pelo deputado Marcos 
Rogério(DEM-RO), não conseguiu votar o projeto.  
O número máximo de parlamentares presentes à 
sessão foi de 12, enquanto para ser deliberado 
deveria chegar a 16.
 O PL será arquivado e deve voltar à pauta no 
ano que vem, na próxima legislatura, quando os 
novos deputados assumem seus mandatos, mas o 
trâmite será iniciado do zero. No total, foram 12 
tentativas de votar o parecer do relator, deputado 
Flavinho (PSC-SP), sendo que oito delas ocorreram 
nas últimas semanas. Desde o mês de julho, a 
comissão tem convocado reuniões para a discus-
são e votação do relatório.

 No mês passado, o Ministério Público 

Federal expediu recomendações para pôr �m a 
ações arbitrárias contra professores. Entidades 
educacionais também se mobilizaram retomando 
a Frente Nacional Escola Sem Mordaça, criando 
Momovimento Escola com Diversidade e 
Liberdade e lançando um Manual de Defesa contra 
a Censura nas Escolas.

 O projeto alterava a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), excluindo disciplinas com o 
conteúdo de "gênero" ou "orientação sexual". 
Previa também que em cada sala de aula houvesse 
um cartaz com “deveres” do professor. Além disso, 
as diretrizes estabelecidas no projeto poderiam 
re�etir sobre os livros paradidáticos e didáticos. 
Pelo texto do relator, teria impacto também nas 
avaliações para o ingresso na carreira docente e 
nas instituições de ensino superior. 

 A ADUFOP, assim como o ANDES-SN, é 
contrária ao projeto. A Frente Escola Sem Mordaça 
alerta que por trás dessa suposta neutralidade está 
o cerceamento à atividade pedagógica e a imposi-
ção da mordaça ao ato de lecionar
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 A ADUFOP estará em recesso entre 24 de 
dezembro e 1º de janeiro em função das festivida-
des de �nal de ano. A partir de 2 de janeiro, o 
expediente administrativo na sede da entidade 
funcionará normalmente. Caso seja necessário, 
entre em contato pelo e-mail:
 secretaria@adufop.org.br.

 Docentes sindicalizados receberam, em 
seus escaninhos, Agenda e Calendário 2019 da 
ADUFOP. A agenda é entregue anualmente. Neste 
ano, a entidade oferece, também, um calendário.  
Para os aposentados, os brindes foram encami-
nhados pelos correios.

INFORMES

Agendas 2019 são entregues aos docentes Horário de funcionamento no fim do ano 


