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ADUFOP denuncia fim das gra�ificações junto ao 
Ministério Público Federal
 Ontem (12), a assessoria jurídica da 
ADUFOP apresentou denúncia junto ao 
Ministério Público Federal (MPF) em Viçosa, 
contestando as ilegalidades contidas no Decreto 
nº. 9.725/19. O referido decreto, extinguiu cargos 
em comissão e funções de con�ança no âmbito 
do Poder Executivo Federal, sendo que na UFOP 
foram extintas 146 funções grati�cadas de 
servidores, sendo que 12 docentes. 
 A partir da representação da ADUFOP, o 
MPF irá instaurar Inquérito Civil Público para 
apurar os vícios contidos no Decreto nº. 9.725/19. 
A assessoria jurídica da ADUFOP ressaltou ao MPF 
a inconstitucionalidade dos dispositivos do 
referido decreto, em especial a proibição de 
extinção de funções e cargos públicos não vagos 
por Decreto, o que somente pode ser feito 
mediante aprovação de projeto de lei.

 Para consultar o teor da representação, 
acesse o site da ADUFOP. 

 

 A Diretoria da ADUFOP convoca os 
docentes para Assembleia Geral, dia 17 de 
setembro, terça-feira, às 17h, no auditório do 
DEGEO, campus Ouro Preto.
 O principal assuntos a ser discutido é o 
indicativo do ANDES-SN de Paralisação de 48h 
nos dias 02 e 03 de outubro ,  prevista 
anteriormente para setembro.

 As universidades federais e a categoria 
docente estão em risco: cortes orçamentários, 
ameaça de privatização, perseguição ao 
pensamento crítico, nomeações autoritárias de 
reitores… Participe da Assembleia Geral ADUFOP 
e ajude a construir um movimento forte e coletivo 
de resistência.
 Participem! 

 Assessoria Jurídica da ADUFOP apresentou denúncia junto ao Ministério 
Público Federal em Viçosa, contestando as ilegalidades con�idas no Decreto 
nº. 9.725/19. - Larissa Lana/ADUFOP
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Estudantes aprovam greve na UFSC contra o Future-se

 Estudantes da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) aprovaram, nesta terça-
feira (10), greve por tempo indeterminado contra 
o Future-se e o corte no orçamento da Educação 
Federal. O movimento estudantil reivindica 
também a revogação da Emenda Constitucional 
95 (Teto dos Gastos) e a garantia de assistência a 
indígenas e quilombolas na universidade.
 Cerca de 70 cursos de graduação da UFSC 
deliberaram pela greve. A falta de verbas 
precariza o funcionamento dos Restaurantes 
Universitários (RUs) da instituição, item essencial 
para manter muitos estudantes no ensino.
 Por todo o país, as instituições federais 
sofrem com os bloqueios de recursos feitos pelo 
governo federal. Os docentes da base do ANDES-
SN estão realizando assembleias para de�nir 
sobre uma paralisação de 48 horas contra o 

programa do governo federal que busca 
privatizar as universidades e institutos federais e 
os Cefet.
 No último dia 2, a comunidade universitária 
da UFSC realizou uma assembleia geral com mais 
de 5 mil pessoas, na qual deliberou pelo estado de 
greve.
Pós-Graduação
 Na quarta-feira (11), a Associação de Pós-
Graduandos convocou todos os discentes da pós-
graduação para uma assembleia geral. Os 
estudantes da pós aprovaram por unanimidade 
entrar  em greve,  pela recomposição do 
orçamento cortado das universidades federais 
desde 2014 e contra o Future-se. Também foram 
aprovadas as reivindicações por aumento no  
valor e na quantidade das bolsas de pós, para 
além da recomposição das bolsas cortadas, 
arquivamento da reforma da Previdência e 
revogação da EC 95.
Apoio Docente
 O s  d o c e n t e s  d a  U F S C  r e a l i z a r a m 
assembleia na noite de terça (10) e decidiram pelo 
estado de greve. Em nota divulgada após a 
assembleia, manifestaram apoio irrestrito aos 
estudantes. “Os professores do movimento 
docente na UFSC parabenizam e apoiam os 
estudantes, colocando-se juntamente na luta em 
defesa da educação pública, gratuita, laica e de 
qualidade socialmente referenciada”, diz a nota.

Fonte: ANDES-SN

 Em Assembleia, estudantes da UFSC aprovaram greve por tempo 
indeterminado - Reprodução/ANDES-SN. 
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