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 A Assembleia também de�niu o percurso 
dos atos em Ouro Preto e Mariana. Em Ouro Preto: 
12h - o�cina de cartazes embaixo do RU, 14h - 
concentração na portaria da UFOP e saída em 
direção à portaria lateral do campus (passando 
pela Escola de Minas). O ato seguirá pela Rua João 
Pedro da Silva e fará uma parada na Praça da 
Bauxita, com falas dos manifestantes durante 20 
minutos. Após as falas, o ato caminhará pela 
Avenida Juscelino Kubitscheck, Rua Pandiá 
Calógeras, Barra e chegará na Estação, local onde 
acontecerão mais falas e se encerrará o ato. Em 
Mariana: 15h - concentração no Terminal Turístico 
com o�cinas de cartazes, microfone aberto e 
exposição de banners de trabalhos acadêmicos. Às 
17h, o ato sai pela Rua Getúlio Vargas em direção à 
Prefeitura. Em seguida, os manifestantes passarão 
pela Ponte Liberdade, Rua do Catete e pela Rua 
Direita. Logo depois, segue pela Rua Valdemar de 
Moura Santos, em direção a Praça Minas Gerais e 
�naliza, às 19h, na Praça Gomes Freire.

 A Greve Nacional da Educação (15/05) foi 
convocada em abril pelas centrais sindicais. Após o 
anúncio dos cortes de recursos na educação, na 
semana passada, pelo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, a mobilização foi ampliada. 
Após forte adesão da população, as entidades 
convocaram o Segundo Dia Nacional em Defesa 
da Educação (30/05). As mobilizações são um 
aquecimento para a Greve Geral marcada para o 
dia 14 junho contra a Reforma da Previdência do 

governo Bolsonaro. As entidades representativas de estudantes, 
professores, técnicos-administrativos preparam 
para 30 de maio  mais um dia de lutas da educação, 
em nível nacional. Em Ouro Preto e Mariana, o 
Segundo Dia Nacional em Defesa da Educação foi 
convocado pela ADUFOP, ASSUFOP, DCE-UFOP, 
SINASEFE IFMG, Grêmio IFMG, SINDSFOP e Sind-
UTE. Em Assembleia Geral Uni�cada, realizada no 
dia 22 de maio, no ginásio CEDUFOP, campus 
Morro do Cruzeiro, docentes, técnicos e estudan-
tes da UFOP de�niram a construção dos atos do 
dia 30. 

Estudantes, professores e TAES convocam novos atos 
em defesa da educação para o dia 30 de maio

luta
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 O Ofício 119/2019 está disponível no site da 
ADUFOP. 

 Na Assembleia Geral ADUFOP, realizada no 
dia 8 de maio, no auditório do DEGEO, foi encami-
nhado que a entidade pedisse à Reitoria da UFOP 
esclarecimentos sobre os cortes orçamentários. 
Em resposta ao Ofício 014/2019 - ADUFOP 
S.Sindical ANDES-SN, a Reitoria informou, no dia 
16 de maio, que foi publicado um documento no 
dia 14/05/2019, denominado “A UFOP EM 
NÚMEROS E OS IMPACTOS E O BLOQUEIO 
ORÇAMENTÁRIO”, destacando dados das diversas 
ações da UFOP e os impactos percentuais dos 
bloqueios de crédito no orçamento. 

 De acordo com o Ofício, em relação às bolsas 
d e  p ó s - g r a d u a ç ã o ,  a  C o o r d e n a ç ã o  d e 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) recolheu, no dia 07/05, 14 bolsas da UFOP 
em três modalidades: três bolsas de mestrado, sete 
de doutorado e quatro bolsas do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), atingindo os 

programas de Ciências Biológicas, Ciências 
Farmacêuticas e Evolução Crustal e Recursos 
Naturais. Em termos �nanceiros, isso representa 
uma redução de R$ 450 mil ao ano.
 Foi informado também que de acordo com 
relato do Diretório Nacional do Fórum de Pró-
Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP), 
este corte das bolsas “ociosas” constitui a fase 1 da 
estratégia de contingenciamento da CAPES. A fase 
2 implicará no corte, à medida que forem sendo 
liberadas, de 30% das bolsas de cursos que obtive-
ram nota 4 nas duas últimas avaliações da CAPES 
(triênio 2010- 2012 e quadriênio 2013-2016) e de 
70% das bolsas de cursos que obtiveram nota 3 nas 
duas últimas avaliações ou que tiveram a nota 
rebaixada para 3 na última quadrienal.
 A Reitoria comunicou também que, se não 
houver uma reversão do quadro associado ao 
bloqueio orçamentário, a UFOP terá impactos 
signi�cativos a partir de agosto, com a necessida-
de de demissão de funcionários terceirizados e 
redução do número de bolsas acadêmicas (moni-
toria, tutoria, pesquisa e extensão) e de desenvol-
vimento institucional. Os maiores bloqueios 
ocorreram na ação 20RK (39%), que está relaciona-
da ao funcionamento da Instituição.

 O documento, que pode ser acessado no 
site da ADUFOP, contém informações relacionadas 
aos dados institucionais, à importância da UFOP 
no contexto regional e os impactos do bloqueio 
em números percentuais por ação orçamentária. 
Até a data da resposta da Reitoria, foi informado 
que há 40% dos limites orçamentários de custeio 
previstos na Lei Orçamentária Anual e 2.9% de 
capital.

Reitoria responde ao Ofício da ADUFOP sobre o impacto dos 
cortes orçamentários

assembleia

 A ADUFOP encaminhou ofícios aos 25 
parlamentares com maior número de votos da 
região solicitando apoio contra os ataques efetiva-
dos pelo Governo Bolsonaro às universidades 
públicas e contra a proposta de extinção da 
Previdência Social (PEC 06/2019). O encaminha-
mento foi deliberado em Assembleia Geral 
ADUFOP, realizada no dia 08/05, no auditório do 
DEGEO.O documento foi encaminhado ontem 
(27).

 A ADUFOP solicitou aos parlamentares 
manifestação pública contra os cortes na 
Educação Pública e contra a Reforma da 
Previdência.  
 A Assessoria Jurídica da entidade também 
protocolou ofícios às subseções da Ordem dos 
Advogados do Brasil  (OAB) de Mariana, Ouro Preto 
e João Monlevade. O documento também solicita-
va apoio contra os ataques à Educação Pública e 
contra a PEC 06/2019.

ADUFOP solicita apoio à parlamentares contra ataques 
efe�ivados pelo Governo 

assembleia


