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 O Seminário Desa�os da Universidade 
Pública será na próxima terça-feira (04/12), às 9h, 
no Centro de Artes e Convenções da UFOP, em 
Ouro Preto-MG. O evento é organizado pela 
ADUFOP, ASSUFOP, DCE e UFOP.
 O principal objetivo é o Lançamento da 
Frente UFOP em Defesa da Universidade Pública e 
das Expressões Democráticas com articulações a 
nível nacional. Além disso, estabelecer uma rela-
ção de proximidade entre docentes, técnicos-
administrativos e estudantes da UFOP. 

 Con�ra a chamada nas nossas redes sociais: 
facebook.com/adufop e instragram @adufop. 
Participem!

 

 A data foi de�nida como dia de luta em 
defesa da Educação Pública pelo ANDES-SN, 
FASUBRA, SINASEFE e FENET em reunião, em 
Brasília, em novembro. A ANDIFES também partici-
pará das mobilizações. As entidades têm se mobili-
zado em nível local e nacional para combater os 
recentes ataques à educação pública, tais quais as 
ações policiais e judiciais nas instituições de ensi-
no para cercear o livre debate, a possibilidade de 
transferência das universidades federais do 
Ministério da Educação (MEC) para o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTI) e o projeto Escola Sem Partido. Também 
participam dessa articulação a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e a União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas (Ubes). 

 

Lançamento da Frente UFOP em Defesa da Universidade Pública e das 
Expressões Democrá�icas será na próxima terça (04) 
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Representantes da ADUFOP par�icipam de Seminário sobre Reorganização 
da Classe Trabalhadora no ANDES-SN

 Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, 
o ANDES-SN realiza Seminário Interno “Reorgani-
zação da Classe Trabalhadora Diante dos Desa�os 
do Período” no auditório da Associação dos 
Docentes da Universidade de Brasília (ADUNB – 
Seção Sindical do ANDES-SN) e na própria universi-
dade, em Brasília.
 Participarão das atividades o presidente da 
ADUFOP, André Mayer e o professor Ricardo 
Wanzeller. A programação conta, na sexta-feira 
(30), na parte da manhã, com mesa sobre a 
Conjuntura e os Desa�os da Reorganização da 
Classe, com a presença dos docentes Mauro Iasi, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e 
Plínio de Arruda Sampaio Filho, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). À tarde os pre-
sentes se reunirão em grupos de trabalho.
 No dia seguinte (01), haverá pela manhã a 
mesa Desa�os para a educação superior no Brasil 
(Universidades, Institutos Federais e CEFET) e na 
América Latina. Participarão Alejandro Pablo Casas 
Gorgal, da Universidade da República (Udelar) do 

Uruguai, e o presidente do ANDES-SN, Antônio 
Gonçalves. À tarde terá debate sobre “cuidados de 
segurança”, com a presença da Assessoria Jurídica 
Nacional (AJN) do ANDES-SN e de um especialista 
em segurança digital. 
 O Seminário foi deliberado pelo 63º Conad, 
em Fortaleza (CE) na metade do ano de 2018.

ANDES-SN organiza seminário interno -foto: Divulgação/ANDES-SN

campanha

ADUFOP em campanha contra o trabalho voluntário docente 

 A questão de professores voluntários nas 
universidades públicas é hoje uma das alternativas 
que vem sendo usada com a justi�cativa da crise. O 
trabalho voluntário é regulamentado pela Lei 
9608/1998 e vem sendo amplamente utilizado nas 
instituições de ensino superior públicas. 

 A lógica do voluntariado é perversa e visa 
atacar os trabalhadores. É um benefício enorme, 
não para nós, mas para os próprios governantes. 
Contratando professores voluntários, abre-se mão 
dos concursos públicos. É mais um golpe que 
ataca a categoria com a justi�cativa da falta de 
professores pelos cortes orçamentais e representa 
uma possibilidade de suprir essa necessidade, 
num esquema de �exibilização visível do trabalho 
docente, tanto do ponto de vista legal quanto da 
exploração do trabalho.

 

 O trabalho docente voluntário na UFOP foi 
regulamentado pela Resolução CUNI nº1780, em 
dezembro de 2015. A ADUFOP encaminhou ofício 
à Pró-reitoria de Administração (PROAD) pedindo 
esclarecimento sobre o número de professores 
voluntários que atuam na universidade. A PROAD 
informou que são 12 professores voluntários 
ativos e que, além destes, outros 102 voluntários 

possuem cadastro na Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas (CGP) e registro em processo interno mas, 
no momento, não desenvolvem atividades na 
Instituição, ou seja, estão inativos. A Pró-Reitora de 
Administração, Professora Rita de Cássia Oliveira, 
ressalta que eles �zeram mudanças no trâmite do 
processo com vistas a aprimorá-lo e torná-lo mais 
criterioso. 

 É importante destacar a importância da 
mobilização contra os ataques do governo federal, 
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.
 A ADUFOP se coloca em oposição ao traba-
lho voluntário da categoria, assim como ANDES-
SN. Somos contra a precarização do trabalho na 
Instituições Federais de Ensino, contra a contrata-
ção de professores voluntários. 
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notícias 

Saiba como receber notícias da ADUFOP direto no seu celular

 A ADUFOP vai disponibilizar um Termo de 
Consentimento no site (adufop.org) àqueles que 
desejarem o serviço. Após ler e aceitar as condi-

ções, encaminhe um email para a comunicação 
(adufop.comunicacao@gmail.com) com o 
termo, em anexo, e seu nome estará na lista.   

 A ADUFOP começou a usar essa semana o 
aplicativo WhatsApp Business. Nele, a comunica-
ção com os docentes será direta e mais rápida. É 
importante ressaltar que não são grupos, a mensa-
gem é enviada diretamente a cada um e as infor-
mações serão recebidas através do aplicativo 
normal do Whatsapp. 

Orientações:  Qualquer dúvida, entre em contato com 
comunicação da ADUFOP. 

 O docente que quer receber as notícias 
precisam ter o número da ADUFOP (31 3551-5247) 
salvo em seu celular. Se não estiver recebendo 
noti�cações semanais, veri�que se o número da 
entidade está adicionado corretamente. 

 Não perca as nossas atualizações!


