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Diretoria da ADUFOP agenda reunião com a Reitoria
Conforme deliberado na última Assembleia Geral da entidade, ocorrida em 22 de março,
a Diretoria solicitou o agendamento de uma reunião com a reitora para tratar de assuntos
relacionados à categoria, dentre eles o Memorando PROAD nº53/2018 enviado pela UFOP,
que se refere à obrigatoriedade de apresentar diploma para progressão na carreira e a
necessidade de retificação do atual edital para concurso de Docentes, nº 24/2018, que abre
a inscrição somente para brasileiros e portugueses, sendo que em vários departamentos da
UFOP há presença de estrangeiros. A proposta é apresentar a insatisfação da categoria com
a falta de diálogo, quanto às determinações do MPOG, que afetam diretamente os docentes
e que são encaminhadas pela PROAD de forma passiva e sem questionamento, como se a
UFOP não tivesse uma “autonomia relativa”. A reunião está agendada para o dia 23 de abril.

ANDES-SN cria comissão contra perseguição a docentes
Foi instalada em 22 de março, a comissão para
acompanhar os casos de perseguição, assédio e
repressão aos docentes das Instituições de Ensino
Superior, Institutos Federais e Cefets. O primeiro
caso analisado pela comissão é o da professora
Letícia de Faria Ferreira, da Universidade Federal do
Pampa (Unipampa), no Rio Grande do Sul, ameaçada
de demissão por denunciar irregularidades em uma
banca de concurso público da qual fez parte.
A criação da comissão foi aprovada no 37º
Congresso do ANDES-SN, realizado em Salvador em janeiro desse ano. Na ocasião, os docentes
deliberaram que “o ANDES-SN, em caráter emergencial, constitua uma Comissão formada
por três integrantes da coordenação do GTPFS, três do coletivo jurídico e em cada caso
representantes das seções sindicais ou das secretarias regionais envolvidas na denúncia que
ficará responsável pelo levantamento, acompanhamento e denúncia dos casos de assassinatos,
perseguições, investigações, judicializações e criminalizações de caráter político promovidos
pelos aparelhos repressivos do Estado ou por grupos reacionários organizados dentro e fora
das Instituições de Ensino Superior, IFs, CEFETs, com o fim de repressão e cerceamento da
liberdade de pesquisa, de ensino, de aprendizagem, de mobilização e de luta”.
Ainda de acordo com a deliberação congressual, a comissão deverá se articular de forma
mais ampla com os coletivos de luta, partidos, movimentos sociais e sindicatos, garantindo
rápida divulgação, acompanhamento e proteção, e quando necessário, deverá ser prestada
assessoria jurídica aos docentes criminalizados.

Jornalista da ADUFOP se despede da entidade
A jornalista Lícia Ribeiro, que desde fins de 2014 trabalha na ADUFOP, vai deixar a entidade
para fazer Mestrado em Comunicação na UFOP. Durante toda a atual gestão, “ADUFOP de Luta
e Pela Base”, Lícia compôs conosco a equipe de trabalho, na defesa da classe trabalhadora,
da categoria docente e dos movimentos populares. Atuou no planejamento e avaliação
das atividades a serem desenvolvidas à cobertura de dezenas de ações como atos públicos,
seminários de mobilização, assembleias, movimento de greve, reuniões do Comitê Central
de Mobilização, reuniões na Reitoria... ficando responsável por toda produção e divulgação
midiática: site, Notícias ADUFOP , redes sociais, jornais impressos, cartazes, faixas etc.
Boa fortuna no Mestrado e agradecemos por compor a equipe conosco.
Diretoria da ADUFOP

Agenda
• Dias 29 e 30 de março
Não haverá expediente na ADUFOP
• De 12 de março a 12 de abril
Inscrições abertas para as chapas para as Eleições

www.adufop.org.br

para Diretoria e Conselho de Representantes da
ADUFOP e Diretoria do ANDES-SN
• Dias 9 e 10 de maio
Eleições ADUFOP e ANDES-SN Representantes da
ADUFOP.
www.facebook.com/adufop
@adufopsindical

