
 

Item 1. Informes 

 

 

Ata da Assembleia Geral ADUFOP  

 
Data: 13/08/2019 

Local: Auditório do DEGEO - Campus Ouro Preto, MG.  

Horário: 10h15min. 

 
Presença:  

Assinaram a lista de presença 88 (oitenta e oito) docentes. A Assembleia foi presidida pelo 

professor André Luiz Monteiro Mayer, presidente, e secretariada pela professora Kathiuça 

Bertollo, primeira tesoureira da ADUFOP. 

 

Pauta: 1- Informes; 2- Apresentação e debate sobre o “FUTURE-SE” – Programa Institutos e 

Universidades Empreendedoras e Inovadoras – Extinção da Educação Pública Federal; 3- Debate 

sobre a mobilização e greve geral das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); 4- 

Encaminhamentos. 
 
 

 

1.1. O ANDES-SN sugeriu que as seções sindicais realizassem Assembleias nas semanas 

de 12 à 17 agosto e de 18 à 24 de agosto para debater o Programa Future-se e apontar 

encaminhamentos para o enfrentamento. A partir do resultado das Assembleias, 

representantes das seções sindicais irão se encontrar em reunião do setor das IFES, a 

ser realizada nos dias 24 e 25 de agosto, em Brasília (DF) para traçar as estratégias de 

mobilização junto às outras entidades (SINASEFE Nacional, FASUBRA e UNE). 

Presença de representantes da ADUFOP em duas reuniões do setor das IFES, em 

Brasília, no mês de julho.  

1.2. Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Educação Pública – 13 de agosto. Na 

UFOP, a ADUFOP, ASSUFOP e DCE irão realizar um debate sobre o Programa 

Future-se às 17h, na Concha Acústica, Campus Morro Ouro Preto.  

1.3. Nomeação de Reitores. Já existem três universidades nas quais o atual governo não 

aceitou o primeiro da Lista Tríplice fruta da consulta realizada nas universidades 

(Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonho e Mucuri). Tendência do 

governo.  

1.4. Comissão composta por docentes, estudantes, técnico-administrativos e 

representantes da reitoria da UFOP para fazer análise preliminar do Programa Future-

se.  

1.5. 13 de agosto - Realização de Aula Pública sobre os cortes na Educação em Mariana, 

às 17h, no Terminal Turístico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item 2. Apresentação e debate sobre o “FUTURE-SE” – Programa Institutos e 
Universidades Empreendedoras e Inovadoras – Extinção da Educação Pública 
Federal 

Item 3. Debate sobre a mobilização e greve geral das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) 

Item 4. Encaminhamentos  

 

 

Leitura de material produzido pela ADUFOP sobre o Programa Future-se.  

Posição da ADUFOP em relação ao programa: Para a ADUFOP em consonância com o 

ANDES-SN o programa não tem possibilidade de debates sobre os seus pontos. Ele deve ser 

rechaçado na integra porque ele fere o caráter público das universidades federais.  

Abertura de 10 falas de quatro minutos cada uma para os docentes posicionarem-se.  

 
 

 

Propostas da ADUFOP: recuperar o Caderno 2 do ANDES-SN com proposta para as   

Universidades Brasileiras para as Instituições Federais Públicas; processo de mobilização contra 

o Future-se que vá para as ruas e culmine em um grande ato em Brasília. 

Aberto para debate sobre a mobilização e encaminhamentos.   

Proposta da base: construção de um Grupo de Trabalho que possa coordenar essa mobilização 

junto com outras entidades.      

 

 

Criação de um Grupo de Trabalho com referência ao Caderno 2 do ANDES-SN para construir um 

processo de mobilização dentro da UFOP junto com outras entidades da educação que culmine 

em um grande ato em Brasília contra o Future-se. Aprovada por unanimidade. 

Composição do Grupo de Trabalho – Professor Fábio Faversani, Professora Adriana Bravin, 

Professor Evandro Laia, Professor Rodrigo Ribeiro e um membro da Diretoria da ADUFOP. 

Grupo aberto aos docentes. 

Indicação da Assembleia para os professores entrarem em sala de aula para mobilizar os 

estudantes a participarem das atividades em Ouro Preto e em Mariana. Aprovada por 

unanimidade. 

 

Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada as assembleias, e por ser verdade o presidente da 

mesa subscreve e assina a presente ata. 

Término: 11h33min. 

 

 

 
********* 


