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 O presidente da ADUFOP, André Mayer, o 
presidente do ASSUFOP, Sérgio Neves, os coorde-
nadores do SINASEFE IFMG, Gabriel Levenhagen,  
Laura Rocha e o secretário de formação política e 
sindical,  Ricardo Ferreira, se reuniram hoje(03), no 
SINASEFE, pela Frente em Defesa das Instituições 
de Ensino Superior (IES) Públicas. O objetivo do 
encontro foi a articulação de atividades para os 
dias 25, 26 e 27 de abril e para o Dia do Trabalhador 
(1º de maio).
 Os principais pontos discutidos entre os 
representantes das entidades foram formas de 
trazer para a população da cidade esclarecimentos 
sobre a Reforma da Previdência (Proposta de 
Emenda Constitucional - PEC - 06/2019) e, dessa 
forma, construir uma unidade local para barrar a 
PEC que ataca diretamente a classe trabalhadora.  

 A Frente em Defesa das Instituições de 
Ensino Superior (IES) Públicas foi lançada em 
dezembro e segue orientações do ANDES-SN, 
FASUBRA e SINASEFE Nacional. Barrar a contrarre-
forma da Previdência é um dos objetivos da Frente 
e uma necessidade da classe trabalhadora brasilei-
ra.

 Um dos encaminhados tirados foi organiza-
ção de um Seminário para os docentes, técnicos-
administrativos e estudantes do IFMG (25/04) e da 
UFOP (26/04) com explicações acerca da Reforma. 
Também foi discutido o 1° de Maio – Dia 
Internacional de Luta dos Trabalhadores – que é a 
próxima data nacional de luta uni�cada apontada 
pelas centrais sindicais. As três entidades estão 

organizando um evento na Praça Tiradentes em 
Ouro Preto com foco na luta contra a Reforma da 
Previdência e contra o desemprego.

FRENTE UFOP E IFMG organiza a�ividades contra a 
Reforma da Previdência 
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Inscrições para o III  ENE prorrogadas até 8 de abril

formação

 As inscrições para o III Encontro Nacional de 
Educação (ENE) foram prorrogadas até o dia 8 de 
abril. O III ENE será realizado na Universidade de 
Brasília (UnB), nos dias 12, 13 e 14 de abril.
 Para realizar a inscrição, o docente deve fazer 
o pagamento da taxa e em seguida, deve preen-
cher uma �cha, que pode ser encontrada no site 
encontronacionaldeeducacao.org
 A taxa de inscrição deverá ser paga por 
transferência ou depósito. Não será permitida a 
inscrição por depósito em envelope em caixa 
eletrônico. Seguem os dados para pagamento:
Conta 21369-1, agência 3599-8.

 

CNPJ: 00676296/0001-65.
 Após concluir essas duas etapas, o docente 
deve encaminhar o comprovante de pagamento 

para a secretária da ADUFOP por e-mail para �ns de 
ressarcimento (secretaria@adufop.org.br). 
 Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
ADUFOP. 

Banco do Brasil.

gts

ADUFOP convida docentes para reunião conjunta dos GTs

     Con�ram os Gts:

Política de Formação Sindical.

 ADUFOP convida os participantes de todos 
Grupos de Trabalho para reunião na sede da enti-
dade no dia 16 de abril, terça-feira, às 10h. A inten-
ção é articular e potencializar os trabalhos conjun-
tamente e a partir da especi�cidades das pautas de 
cada um.

Carreira;

 Os docentes interessados em participar de 
algum dos GTs devem enviar seu nome e grupo  

para: comunicacao@adufop.org.br

Política Educacional;
Política de classe, Questões Étnico-raciais, 
Gênero e Diversidade Sexual;

 Con�ra a tabela completa no site da 
ADUFOP.

 Imediatamente, no dia 13 de março, o decre-
to eliminou 320 funções grati�cadas das universi-
dades federais de Catalão (GO), Jataí (GO), 
Rondonópolis (MT), Delta do Parnaíba (PI) e 
Agreste de Pernambuco (PE). Todas essas universi-
dades foram o�cialmente criadas em 2018, fruto 
do desmembramento de outras IFE.

 “Em uma primeira análise, o que percebe-
mos é que o decreto promove toda uma desestru-
turação da ‘espinha dorsal’ das universidades. São

 O ANDES-SN teve acesso exclusivo a uma 
tabela do Ministério da Economia, obtida por 
requerimento de informação da bancada do Psol 
no Congresso Nacional, que detalha os cargos 
extintos em cada Instituição Federal de Ensino. A 
determinação para a eliminação de cargos de 
direção, funções de coordenação de curso e fun-
ções grati�cadas foi publicada no Decreto 
9725/2019, de 13 de março. A UFOP sofrerá corte 
de 146 cargos sendo: 2 na Função Grati�cada (FG) 
4, 34 na FG 5, 37 na FG 6, 48 na FG 7 e 25 na FG 8.
O Sindicato Nacional está fazendo uma análise 
detalhada do impacto desses cortes. Mas, em uma 
avaliação preliminar, é possível perceber que serão 
extintas funções exercidas por técnicos adminis-
trativos, fundamentais para o funcionamento das 
instituições.

funções que mantêm a estrutura em funciona-
mento. A maioria dos cortes são funções como 
chefe de protocolo, che�a administrativo, che�a 
de departamento de pessoal. São áreas que dão a 
base para o trabalho docente”, explica Eblin 
Farage, secretária geral do ANDES-SN.
 Ao todo, serão extintos 13.710 cargos da 
educação. São 13.332 em Instituições de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação e 378 de 
vinculadas ao Ministério da Defesa. As vagas são 
estabelecidas por lei. Funcionam como um adicio-
nal pago a servidores públicos enquanto exercem 
uma função extra. Cargo de reitoria, che�a de 
departamento, che�as de seção ou direção são 
alguns exemplos.

 Também foram extintas 2.129 vagas a distri-
buir ao MEC, criadas em 2012. Entre estas, estão 
119 cargos de direção e 1870 funções de coorde-
nação de curso, além de 460 funções grati�cadas.
A partir de 31 de julho, serão extintas mais 10.883 
funções grati�cadas em instituições federais, dos 
níveis quatro ao nove. Tais funções são atribuídas a 
cargos de che�a de departamentos administrati-
vos, de seções, por exemplo.

Decreto do Governo Federal corta 146 cargos de Funções 
Gra�ificadas na UFOP 

NACIONAL

Barrar a contrarreforma da Previdência é um dos objetivos da Frente  - Foto: 
Larissa Lana /ADUFOP

Ministério da Educação foi pasta mais afetada pelos cortes do decreto 
9725/19 -  Foto: Divulgação.


