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ADUFOP RECEBE ENCONTRO DA
REGIONAL LESTE DO ANDES-SN
Nos dias 6 e 7 de fevereiro, a cidade histórica de Ouro
Preto recebe o 88º Encontro da Secretaria Regional
Leste do ANDES-SN, que congrega as seções sindicais
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para o presidente
da ADUFOP, professor Luís Seixas, é uma honra ser a
entidade anfitriã do evento. “Vamos inaugurar a nossa
nova sede com o Encontro da Regional Leste e estamos
muito felizes em trazer discussões importantes da carreira
docente para a nossa entidade”, afirma.
A programação começa no dia 6, sexta-feira, às 18h,
com a mesa redonda sobre “Lei 12.772/12 - Os impactos
conceituais e financeiros da carreira docente”, mediados

pelo professor Amauri Fragoso (ANDES) e a professora
Márcia Cristina de Almeida (ASPUV). No sábado, dia 7, a
programação começa às 9h, com informes e debate sobre
o Caderno de Textos para o 34º Congresso do ANDES-SN.
Para o 1º vice-presidente da Regional Leste, professor
Antônio Libério, a expectativa é avançar nas discussões
do Caderno de Textos para preparar as seções sindicais
para o Congresso. “Vamos aprofundar as propostas das
seções sindicais para intervir no Congresso e ter uma boa
discussão sobre a carreira docente, que será muito útil para
os professores”, diz.
Leia mais na pág. 03
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ADUFOP EM NOVA SEDE
Um local amplo e com instalações adequadas para
as atividades da Associação dos Docentes da UFOP.
Assim é a nova sede da ADUFOP, localizada à Rua
Prof. Francisco Pignatário, 151, no bairro Bauxita, bem
próxima à Universidade. A entidade conta agora com
espaço apropriado para, além dos serviços de secretaria,

comunicação e assessoria jurídica, abrigar as reuniões de
diretoria, conselho de representantes e, eventualmente,
assembleias e outras reuniões promovidas pela entidade.
O horário de atendimento é das 9h às 18h e o contato
é com a secretária Cláudia Péret. Mais informações pelo
telefone (31) 3551-5247.
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O que esperar de 2015?
Essa é a pergunta que vem
causando inquietações às categorias
de servidores públicos federais
devido às mudanças previstas no
‘novo’ governo, ao arrocho financeiro
nas universidades federais e às
incertezas em relação às conquistas
sindicais. Para esclarecer essa atual
conjuntura, a segunda edição do
Jornal ADUFOP traz uma entrevista
especial com o professor da USP,
Osvaldo Coggiola, que explica o que
esperar dessas mudanças políticas
e socioeconômicas, e ainda, os
desafios para os docentes nos
próximos anos do ‘novo’ governo.
Na ADUFOP, já estamos em pleno
funcionamento na nova sede no bairro
Bauxita. Ressaltamos o enorme
esforço para colocar tudo em ordem
de modo que a entidade não sofresse
solução de descontinuidade, e que
pudesse já começar 2015 em novo
local estruturado, e com condições
de acompanhar e divulgar as
agendas de mobilizações previstas.
A inauguração do espaço acontece
com a realização do 88º Encontro
do Escritório da Regional Leste do
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ANDES-SN. A entidade recebe, nos
dias 6 e 7 de fevereiro, professores
das seções sindicais de Minas Gerais
e do Espírito Santo. A discussão
sobre a carreira docente é tema
da mesa redonda com o professor
Amauri Fragoso, representante do
ANDES-SN e a professora Márcia
Cristina de Almeida, da Associação
de Docentes da Federal de Viçosa
(ASPUV). O evento em Ouro Preto
será também um ponto de partida
para o Congresso do ANDES que
acontece de 23 a 28 de fevereiro,
com a discussão do Caderno de
Textos.
No dia 11 de fevereiro, faremos
a primeira Assembleia Geral de
2015 da ADUFOP, às 14h, na nova
sede e gostaríamos de contar
com a presença dos docentes
sindicalizados para participarem
do trabalho da entidade e trazerem
sugestões. Na oportunidade, serão
escolhidos os delegados que
irão representar a ADUFOP no
Congresso do ANDES.
Diretoria ADUFOP
Gestão 2014-2016

TOME NOTA
Assembleia ADUFOP
O presidente da ADUFOP, professor
Luís Seixas, convoca os docentes filiados
a entidade para a 1ª Assembleia Geral de
2015, que acontece no próximo dia 11 de
fevereiro (quarta-feira), às 14h, na nova
sede da entidade (Rua Prof. Franciso Pignatário, 151, Bauxita). A assembleia tem
como objetivo definir os delegados que
irão para o Congresso do ANDES e outros
informes.

Comprovação de despesas
com Plano de Saúde
A ADUFOP informa que será entregue
à CGP/PROAD/UFOP o comprovante
anual de pagamento das mensalidades
do plano de saúde (ano base 2014)
de todos os professores. Desta forma,
os partícipes deste convênio ficam
dispensados de se dirigirem à CGP/
PROAD/UFOP para fins de comprovação
dos pagamentos do plano de saúde,
relativo ao exercício ano base 2014.
Oportunamente será enviado o extrato
das mensalidades pagas do plano
de saúde, convênio ADUFOP-SIND/
ANDES-SN x Unimed Inconfidentes,
para declaração do imposto de renda.

PERDAS DA CARREIRA
DOCENTE EM PAUTA
“Lei 12.772/12 - Os impactos conceituais e financeiros da carreira docente”
é o tema da mesa redonda do dia 6 de fevereiro, com o professor Amauri
Fragoso, da Universidade Federal de Campina Grande e 1º Tesoureiro do
ANDES-SN, e a professora Márcia Cristina de Almeida, da Universidade
Federal de Viçosa (ASPUV), no Encontro da Regional Leste do Andes-SN,
que acontece em Ouro Preto. As perdas e a desestruturação da carreira
docente ao longo dos anos são os principais pontos a serem discutidos.
Segundo o professor Amauri, os professores universitários federais tinham
uma carreira conquistada em 1987, no Plano de Único de Classificação e
Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE) que definia seus afazeres,
a progressão, o aumento salarial e as competências da universidade.
“Era um plano estruturado, no qual o professor sabia quanto ia ganhar em
sua carreira desde o início até se aposentar. Com o passar do tempo, o
governo fez diversas ações para descaracterizar a carreira docente que
veio sofrendo perdas significativas nesse período, principalmente com uma
grande repercussão financeira negativa”, diz.
Para Amauri, a Lei 12.772 de 2012 veio para acabar de desestruturar a
carreira. Antes, o professor tinha uma lógica dentro da progressão vertical
e horizontal que garantia uma linha coerente no contracheque. Em
2008, o salário do professor passou a ser designado por uma tabela. “A
carreira hoje é uma anomia e não tem lógica. Tem professor sem titulação
que recebe mais pela hora/aula do que professor que tem doutorado”,
completa.
A professora Márcia de Almeira vai apresentar os princípios que
estruturam a carreira docente que o ANDES-SN defende. “Com a greve
de 2012, conseguimos barrar muitos projetos de lei que o governo havia
proposto e a carreira poderia ser ainda pior”, ressalta.
A palestra será no dia 6 de fevereiro, às 18h30, na sede da ADUFOP e abre a
programação do 88 º Encontro da Regional Leste do ANDES, em Ouro Preto.

Revisão de vencimentos, proventos e pensões
de impedir tais ilegalidades.
Um último aspecto a ser reforçado quanto ao tema é
que recentemente, em decisão em favor do INSS, alguns
ministros do STF posicionaram-se no sentido de que não
é legítima a propositura da ação pleiteando a concessão
de benefício sem que o interessado tenha antes formulado
requerimento administrativo. Salvo em casos específicos,
como a hipótese de, tratando-se de matéria apenas de direito, já for notório que a Administração indefere os pedidos
daquela mesma natureza. Certamente essa tese passará a
ser invocada por toda a Administração Pública Federal.
Assim, reforçamos a importância do servidor, quando
formular requerimentos em seu interesse, o fazer formalmente, protocolando o documento e mantendo sua via autenticada. Mesmo porque, ainda segundo posicionamento
que surge no STF, protocolado o pedido e ultrapassado
prazo razoável para resposta, sem manifestação da autoridade competente, fica o interessado automaticamente
legitimado a propor a ação judicial necessária. A preocupação é que prevalecendo a tese da exigência de prévio requerimento administrativo, sua ausência não seja entrave
na busca pela rápida prestação jurisidicional para correção
de ilegalidades.
Assessoria Jurídica

Ao longo das duas últimas décadas, a Assessoria Jurídica da ADUFOP acompanhou inúmeros casos de corte
ou alteração sumária de vencimentos, proventos. O interes
sado apenas era informado da revisão ou corte para,
querendo, interpor recurso administrativo, quando já implementado o ato, ou para recorrer ao Poder Judiciário.
Hoje, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que
atos desta natureza exigem a instauração prévia de um
processo administrativo, no qual ao interessado seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Também atua em
casos nos quais for legítima a revisão, além da exigência
do devido processo legal, previamente ao ato, não pode ser
imposta ao interessado a devolução de valores recebidos
de boa-fé. Além dessas garantias, há uma previsão no art.
2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, no sentido de que
quando houver mudança de entendimento pela Administração, quanto à aplicação da Lei, a nova interpretação não
poderá retroagir. Essas são apenas algumas das garantias
hoje asseguradas ao cidadão no processo administrativo.
Embora hoje em dia sejam casos muito isolados, ainda
nos deparamos com revisões sumárias de vencimentos,
aposentadorias e pensões. Por essa razão é que reforçamos aos professores da ADUFOP que, em situações dessa
natureza, poderão se valer da Assessoria Jurídica, no intuito
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ENTREVISTA

Osvaldo Coggiola, professor de História da USP

Foto: Sedufsm

Graduado em Economia Política e História na
Université Paris VIII, é doutor em História Comparada
das Sociedades Contemporâneas pela École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Atualmente professor
titular da USP na área de História Contemporânea.
Atua nos seguintes temas: marxismo, América Latina,
movimento operário, capitalismo e socialismo.
Em entrevista ao Jornal ADUFOP, ele fala sobre
a atual conjuntura socioeconômica do Brasil e sua
trajetória política-sindical.
Fale sobre sua trajetória política e
acadêmica, desde a Argentina até a
luta sindical pelos docentes.
Já são muitos anos de trabalho e
minha trajetória é muito longa. Nasci
em Buenos Aires e fui criado em
Córdoba, onde estudei Economia e
História e fui expulso pelo governo
militar. Fui para a França e morei cinco
anos para terminar meus estudos. Em
1981, ainda na ditadura, vim morar no
Brasil e desde 1984, sou docente de
História na USP. Escrevi muitos livros,
uma média de 60. Participo ativamente
na luta sindical e sou pelo quarto
mandato, presidente do sindicato
dos docentes da USP, além de ter
sido quatro vezes diretor nacional do
Sindicato Nacional - ANDES.
A crise econômica iniciada no
último governo tem uma perspectiva
ainda mais negativa para este
novo mandato. Qual a conjuntura
política, econômica e social que o
atual governo assume?
O quarto mandato presidencial do
PT começou sob o signo da crise
econômica e política; e da tentativa
de orquestrar um ataque estrutural
contra as conquistas trabalhistas e as
condições de vida dos assalariados
brasileiros, com vistas ao equilíbrio
fiscal e ao rebaixamento do custo
Brasil (recuperação da taxa de lucros),
supostamente para gerar uma nova
corrente de investimentos externos e
internos. As condições para enfrentar
as primeiras e desferir o segundo
estão fortemente condicionadas pelo
processo e os resultados eleitorais de
2014. No ano passado, as previsões
oficiais de crescimento econômico
(1% do PIB) não ocultaram as
previsões mais realistas do mercado,

que anteciparam certeiramente um
retrocesso econômico (queda do PIB
per capita, com 0,1% de crescimento).
As exportações de manufaturados
(base principal da produção industrial)
se situaram em 2014 em US$ 6 bi
lhões abaixo de 2008, um retrocesso
absoluto de 17%. A balança comercial
teve um déficit de US$ 3,93 bilhões,
o primeiro em 14 anos. O déficit
comercial
em
bens
industriais
(importações/exportações de bens
manufaturados) subiu 150% em cinco
anos de suposta não crise.
Nas condições de crise mundial, a
reprimarização da economia brasileira
está cobrando seu preço. Como
apontou um economista da Consultoria
LCA, as cotações recentes do real, das
ações na Bolsa e dos títulos públicos
de longo prazo já são negociadas
como se o Brasil não fosse mais um
país com grau de investimento (um
título habilitante para investimentos
externos, que os órgãos financeiros
internacionais lhe conferiram em 2008).
O capital mundial lhe está baixando o
polegar ao país, o movimento típico
prévio à fuga maciça de capitais, e ao
consequente default.
O governo anunciou cortes em
todos os ministérios e, proporcio
nalmente, o Ministério da Educação
teve a maior redução na verba.
Como o senhor vê esse arrocho nas
universidades previsto para 2015?
Esse arrocho vai se concentrar
principalmente nas federais que não
terão mais contratações, além do
arrocho nos salários. Essa ideia não
é absolutamente nova, ela é antiga.
Existem vários projetos que estão
na Assembleia que vão afetar várias
universidades. Ainda vamos enfrentar
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uma conjuntura contra os docentes
e vamos ter que estar muito bem
preparados para lutar. Espero que
no próximo Congresso do ANDES
tenhamos um plano de lutas nesse
sentido.
Os
docentes
das
estaduais
paulistas passaram recentemente
por uma longa greve de enfren
tamento contra o arrocho nas
universidades. Esse recente exem
plo diria algo para os docentes
das federais que terão que buscar
negociações salariais em 2015?
Ano passado, fizemos uma greve
muito forte de 120 dias com as
estaduais paulistas e conseguimos
alguns objetivos e vitórias, mas
para isso precisamos fazer siste
máticas assembleias, passeatas
e mobilizações de rua, que junto
com outras greves do funcionalismo
público do país, foi um símbolo da
nova etapa política que se abriu. A
greve das paulistas do ano passado
mostrou um bom caminho de como
fazer as coisas.
Como concilia a atividade política
e sindical com a vida acadêmica e
literária?
Dou aulas, escrevo, participo do
sindicato, tenho minha família e tudo
isso dá muito trabalho. Passei por
situações muito difíceis sobre
tudo
com os militares na Argentina e hoje
posso trabalhar e avançar em várias
questões, porque não temos mais
a ditadura militar. Não há nenhuma
fórmula mágica para conseguir
conciliar tudo isso, mas tenho que
trabalhar muito. E ainda não faço tudo
que eu queria, gostaria de fazer muito
mais.

