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os professores Alexandre Arbia e Marlon Garcia, 
membros do Conselho de Representantes da 
ADUFOP. Havia docentes das cidades de São João 
Del Rei, Juiz de Fora, Lavras e do estado do Espírito 
Santo.
 Na sexta-feira, aconteceu um debate sobre 
a auditoria da dívida e os impactos nos direitos 
sociais presidida pelo economista Rodrigo Ávila. 
No sábado, além dos informes, houve a leitura dos 
encaminhamentos do 63º CONAD que ocorreu 
em Fortaleza, Ceará, entre 28 de junho e 1º de 
julho de 2018. 

 

 Participaram das atividades o professor 
André Mayer, presidente da ADUFOP, o professor 
Rodrigo Martoni, vice-presidente, a professora 
Kathiuça Bertollo, primeira tesoureira, o professor 
Joaquim Toledo, segundo tesoureiro e membro da 
diretoria (primeiro tesoureiro) da Regional Leste e 

 Nos dias 28 e 29 de setembro, a Seção 
Sindical dos Docentes da Universidade Federal de 
São João Del Rei - ADUFSJ-SSind, sediou o 95º 
Encontro da Regional Leste do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior- 
ANDES-SN no Campus Santo Antônio da UFSJ.

formação

Representantes da diretoria da ADUFOP par�iciparam do 95º 
Encontro da Regional Leste 

95º Encontro da Regional Leste - foto: André Mayer/ADUFOP

 É importante destacar a importância da 
mobilização contra os ataques do governo fede-
ral, se não houver um processo de resistência, que 
envolva toda a comunidade acadêmica e as enti-
dades, ADUFOP e ASSUFOP, as universidades vão 
se tornando lugares cada vez mais fáceis para o 
processo privatização.

 Os docentes voluntários têm, muitas vezes, 
ocupado o lugar dos docentes substitutos. Apesar 
da lei geral, o trabalho docente voluntário só é 
permitido após a regulamentação interna em 
cada instituição de ensino, o que, portanto, faz 
com que o regramento em relação a esse tipo de 
vínculo tenha implicações diferentes entre as 
instituições. 

 O que a princípio foi instituído para ser 
apenas uma forma de manter vínculos e pesquisas 
de docentes aposentados, tem se transformado 
em possibilidade das gestões à falta de orçamento 
para a educação pública. 

 A questão de professores voluntários nas 
universidades públicas é hoje uma das alternati-
vas que vem sendo usada para justi�car a crise. 

 A ADUFOP batalha contra o trabalho volun-
tário da categoria, assim como ANDES-SN. Somos 
contra a precarização do trabalho na Instituições 
Federais de Ensino. Contra a contratação de pro-
fessores voluntários. 

Com informações do Andes-SN

 Além da campanha política de esclareci-
mento, em breve a ADUFOP também entrará com 
ações na justiça para combater esse tipo de "pseu-
do-trabalho".

luta

ADUFOP inicia campanha contra o Trabalho Docente Voluntário 

ADUFOP NA LUTA CONTRA O TRABALHO VOLUNTÁRIO DE DOCENTES

ADUFOP EM DEFESA 
DA universidade pública, 
gratuita e de qualidade!

Contra a contratação de 
professores voluntários. 

 Ontem (04/09), foi a realizado o projeto 
“Quintas Culturais Adufop” com a participação do 
músico Patrick Duprat na sede da entidade. Essa 
foi a terceira edição do evento que já contou com a 
participação dos músicos Lucas Telles e Maxsuel 
Souza (Sancho).
  Patrick Duprat é biólogo formado 
pela Universidade Federal de Ouro Preto e atual-
mente cursa Licenciatura em Música na mesma 
instituição. Apresenta-se em bares e eventos em 
Ouro Preto e região e tem seu repertório focado 
em MPB, Samba e Bossa Nova. 
 

 A atividade tem como objetivo estreitar o 
contato dos docentes com o sindicato com apre-
sentações culturais, além de reuni-los para um 
bate-papo e troca de experiências. Os coordena-
dores dessa iniciativa são os professores 
Hildeberto de Souza e Maria Rita Pires do 
Departamento de Biodiversidade, Evolução e 
Meio Ambiente, Gabriela Gomes da Museologia e 
André Mayer, presidente da ADUFOP. A data da 
próxima edição será divulgada em breve.

 

CULTURA

Terceira edição do Projeto “Quintas Culturais” teve apresentação 
de Patrick Duprat

Quintas Culturais reuniu docentes na sede da en�idade  - foto: Larissa Lana/ADUFOP
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 Todos os anos, as negociações são feitas em 
reuniões entre a seguradora e representantes das 
três entidades sindicais. Nesta quarta-feira, a 
representante do plano de saúde apresentou um 
relatório no qual os parâmetros de sinistralidade 
de outubro de 2017 a setembro de 2018 �caram 
em 83,33%, sendo que a taxa considerada ideal é 
de 75%. O convênio sugeriu também que as enti-
dades esclareçam aos associados sobre o uso 
desnecessário do plano, o que aumenta ainda 
mais a taxa de sinistralidade. 
 Os representantes da ADUFOP, ASSUFOP e 
SINASEFE IFMG levarão a proposta às bases para 
análise e entrar em contato com o convênio para 
uma contraproposta. 

 Novembro é a data base do contrato coleti-
vo com a seguradora de saúde. A partir de 2012, o 
Índice de Reajuste Anual do contrato passou a 
constituir-se da soma do Índice IGP-M anualizado 
do período, acrescido do Índice de Reajuste 
Técnico (IRT) baseado na taxa de sinistralidade 
medida pela UNIMED.

 As entidades reforçam que estão atuando 
de forma a minimizar ou zerar os índices de reajus-
tes anuais e a ADUFOP está à disposição dos asso-
ciados para outros esclarecimentos.  

 Representantes da ADUFOP, ASSUFOP e 
SINASEFE IFMG se reuniram na tarde  desta quar-
ta-feira (03) com a Coordenadora Comercial da 
UNIMED Incon�dentes, Patricia Teixeira, para 
discutir os termos da renovação do contrato do 
plano de saúde. Foi o primeiro encontro entre os 
sindicatos e a seguradora para negociar o reajuste 
dos valores da utilização do plano. Para início de 
conversa, a UNIMED Incon�dentes propôs um 
reajuste de 21,15% que será negociado juntamen-
te com os representantes das entidades. 

Plano de saúde

En�idades estudam contraproposta para apresentar à 
UNIMED.   - foto: Larissa Lana/ADUFOP

Renovação do contrato: Unimed propõe reajuste de 21,15% 
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