
 Docentes se reuniram em Assembleia Setorial 
da ADUFOP na última quarta-feira (12/09), no auditó-
rio do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA, 
em Mariana, para debater sobre pautas locais e nacio -
nais que atingem a categoria. Dos membros da dire-
toria, estavam presentes o professor André Mayer, 
presidente da entidade e a professora Kathuiça 
Bertollo, primeira tesoureira. 
 Entre os assuntos destacados nos informes, 
André Mayer leu o parecer da assessoria jurídica do 
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Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior - ANDES, sobre a atuação do professor 
voluntário para desempenho de atividades típicas do 
magistério público. 
 Durante o encontro, a categoria pode traçar 
estratégias para integrar os professores do ICSA nos 
Grupos de Trabalho, divididos em: carreira; ciência e 
tecnologia; política educacional; questões de classe, 
étnico-raciais, gênero e diversidade sexual; comunica-
ção e artes. Outro direcionamento foi a criação de uma 
atividade cultural para aproximar os docentes do Insti-
tuto, como as Quintas Culturais na sede da ADUFOP em 
Ouro Preto. 
 Guido de Mattos, assessor jurídico da entidade, 
esclareceu questões sobre terceirização irrestrita, 
adicional noturno, validação do diploma, Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
- Funpresp e renovação do plano de saúde UNIMED.    
 Trata-se da segunda de uma série de assem-
bleias setoriais. A última será realizada no dia 19 de 
setembro, 10h, no auditório do Instituto de Ciências 
Exatas e Biológicas - ICEB, no campus Morro do Cruzeiro 
em Ouro Preto. A iniciativa visa aproximar a entidade 
de sua base, ouvindo as demandas e conhecendo a 
realidade dos docentes em seus locais de trabalho.
 

 Entre os dias 14 e 16 de setembro é realizado o 
Curso Nacional de Formação Política e Sindical do Sindi -
cato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior - ANDES, no auditório da Faculdade de Educa-
ção - FACED da Universidade Federal da Bahia, UFBA, no 
Vale do Canela, em Salvador.
 A professora Kathuiça Bertollo, primeira tesou-
reira da ADUFOP, participa da atividade. O tema central 
é “Universidade, trabalho e movimento docente”. O 
principal objetivo do curso é a formação política dos 
sindicalizados.
 O evento é organizado pelo Grupo de Trabalho 
de Política de Formação Sindical em parceria com a 
Regional Nordeste III do Andes. Serão discutidos o 
processo de reorganização da classe trabalhadora e os 
desaos do sindicalismo diante das transformações no 

mundo trabalho. O curso também terá como tema de 
debate a história do movimento docente e a construção 
do ANDES.

 Nesta quinta-feira (13) ocorreu o projeto “Quin-
tas Culturais Adufop” com a participação do músico 
mineiro Maxsuel Sousa, conhecido também como 
Sancho, na sede da entidade. 

 A primeira edição do evento aconteceu no dia 5 
de julho com apresentação do professor Lucas Telles do 
Departamento de Música da UFOP. 
 A atividade tem como objetivo estreitar mais o 
contato dos docentes com o sindicato com apresenta-
ções culturais, além de reuni-los para um bate-papo e 
troca de experiências. 
 Os coordenadores dessa iniciativa são os professo -
res Hildeberto de Souza e Maria Rita Pires do Departa-
mento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, 
Gabriela Gomes da Museologia e André Mayer, presiden-
te da ADUFOP. A data da próxima edição será divulgada 
em breve.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou no 
dia 30/08, que a terceirização irrestrita é lícita e consti-
tucional em todas as etapas do processo produtivo, seja 
meio ou m. Sete ministros votaram a favor e outros 
quatro votaram contra.
 De acordo com Elizabeth Barbosa, 2ª vice-presi-
dente da Regional Rio de Janeiro do ANDES-SN, a tercei -
rização deve impactar ainda mais as Instituições de 
Ensino (IES) públicas. “Já há terceirização nas IES em 
atividades-meio, como limpeza, segurança, etc. Isso traz 

prejuízo absurdo. São trabalhadores que passam meses 
sem receber salários, por exemplo. Com a liberação da 
terceirização para atividades-m é possível que em algum 
tempo tenhamos professores contratados de maneira 
terceirizada”.
 A lei que permite a terceirização de todas as ativi-
dades foi sancionada pelo presidente Michel Temer no 
ano passado. Há outras ações no Supremo que questio-
nam a constitucionalidade desse texto, mas elas ainda 
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