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Inscrições abertas para candidaturas para Diretoria
e Conselho de Representantes da ADUFOP
A Diretoria da ADUFOP lançou o Edital de Convocação
para inscrição de candidaturas para Diretoria e Conselho
de Representantes da entidade, gestão 2016-2018. O
período de inscrições é de 15 de março a 15 de abril.
A eleição ocorre dias 10 e 11 de maio, concomitante ao
processo eleitoral da Diretoria do ANDES-SN. A chapa
para diretoria deve conter o nome de seis
diretores, respectivamente para ocupar
os cargos de presidente, vice-presidente,
1º e 2º secretários e 1º e 2º tesoureiros.
A candidatura para o Conselho de
Representantes é individual, de acordo
com as unidades de ensino da UFOP e
deve ser feita com formulário disponível
no site da entidade e entregue na sede
da ADUFOP.
Terão direito a voto todos os docentes
sindicalizados, da ativa e aposentados,
que estejam em dia com a contribuição
financeira à entidade. É vedada a
proposição de candidatura de docentes
sindicalizados que estejam em exercício
de função executiva de confiança na
UFOP, em cargo não auferido por eleição
direta.

Os sindicalizados da ADUFOP já podem consultar
no site todas as informações relativas ao processo
eleitoral que elegerá a nova diretoria e Conselho de
Representantes da entidade, gestão 2016-2018.
Estão disponíveis para consulta os seguintes
documentos:
• Regimento da ADUFOP
• Regimento Eleitoral
• Edital de Convocação das Eleições
• Designação da Comissão Eleitoral
e número de vagas no Conselho de
Representantes
• Ficha de inscrição de candidatura
para Diretoria
• Ficha de inscrição de candidatura
para Conselho de Representantes
• Calendário Eleitoral
• Perguntas frequentes
A Comissão Eleitoral conclama a
todos os filiados a se engajarem neste
processo e garantir as candidaturas e
participação no pleito.
Acesse www.adufop.org.br e fique por
dentro das notícias sobre o processo
eleitoral da entidade.

Comissão divulga
calendário eleitoral

Perguntas frequentes sobre
as eleições da ADUFOP

Chapa Unidade na Luta e
nominata são homologadas

Confira os prazos e datas
estabelecidas pela Comissão
Eleitoral para realização da
eleição da Diretoria e do
Conselho de Representantes
da ADUFOP

Principais dúvidas sobre as
eleições da ADUFOP e do
ANDES-SN que ocorrem nos
dias 10 e 11 de maio estão
respondidas para os docentes.

Foi homologada no dia
15 de março a nominata
das regionais
e a chapa
única Unidade na Luta que
concorrerão à diretoria do
ANDES-SN.
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Edital de convocação
Cumpre-nos, conforme Art. 36 do Título IV do Regimento da ADUFOP - Seção Sindical, convocar eleições para
preenchimento dos cargos da Diretoria e Conselho de Representantes desta entidade para gestão 2016-2018. As
eleições realizar-se-ão nos dias 10 e 11 de maio de 2016. As inscrições para a Diretoria deverão ser feitas na forma
de chapa completa e aquelas para o Conselho de Representantes, individualmente, em ambos os casos mediante
formalização da(s) candidatura(s) a partir da data de 15 de março de 2016 até às 17h do dia 15 de abril de 2016.
Mais informações disponíveis a partir do dia 15 de março de 2016 no endereço eletrônico da entidade - www.
adufop.org.br - ou diretamente na secretaria da entidade, Rua Francisco Pignatário, 151, bairro Bauxita, Ouro
Preto, no horário de 9h às 18h.
Ouro Preto, 4 de março de 2016.
Professor Luís Antônio Rosa Seixas
Presidente da ADUFOP – Seção Sindical

Conselho de Representantes define matérias
relativas à eleição da ADUFOP
Os professores Edison Tazava
(EM), Hildeberto Caldas de Sousa
(ICEB), Janete Flor de Maio Fonseca
(CEAD) e Vanessa Mosqueira (EF),
conselheiros eleitos da entidade,
gestão 2014-2016, compareceram
no dia 8 de março, à reunião ordinária
do Conselho de Representantes
da entidade, convocada pelo presidente da ADUFOP, professor Luís
Seixas. Os conselheiros aprovaram
por unanimidade os nomes dos professores Fernando Antônio Borges
Campos, Saturnino José de Souza e

Luís Seixas, para, sob a presidência
deste último, constituírem a Comissão Eleitoral do processo de eleição
da entidade.
Os conselheiros definiram também
por unanimidade que a eleição deve
permitir até três vagas de conse
lheiro para cada unidade de ensino
da UFOP, isto é, Escola de Farmácia (EF), Escola de Minas (EM), Escola de Nutrição (ENUT), Instituto de
Ciências Exatas e Biológicas (ICEB),
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Instituto de Ciências

EXPEDIENTE

Escola de Farmácia
Profª Mônica Cristina Teixeira
Profª Vanja Maria Veloso
Profª Vanessa Carla Furtado Mosqueira

DIRETORIA ADUFOP - GESTÃO 2014-2016

ICHS
Prof. Marcelo Santos de Abreu

Prof. Luís Antônio Rosa Seixas
Presidente
Vice-presidente - vacante*
Prof. Paulo Ernesto Antonelli
1º Secretário
2º Secrerário - vacante*
Prof. Ricardo Silvestre da Silva
1º Tesoureiro
Prof. Joaquim Batista de Toledo
2º Tesoureiro
CONSELHO DE REPRESENTANTES
Escola de Minas
Prof. Edison Tazava
Prof. Geraldo Donizette de Paula

Escola de Nutrição
Profª Késia Diego Quintaes
Profª Marília Alfenas de Oliveira
Prof. Marcelo Eustáquio Silva
ICEA
Prof. Wagner Ragi Curi Filho
Prof. Thiago Augusto de Oliveira Silva
ICEB
Prof. Hildeberto Caldas de Souza
CEDUFOP
Prof. Heber Eustáquio de Paula
CEAD
Profª Janete Flor de Maio Fonseca
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Sociais Aplicadas (ICSA), Instituto de
Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA),
Instituto de Filosofia, Artes e Cultura
(IFAC), Escola de Medicina (EMED),
Escola de Direito, Turismo e Museologia (EDTM), e Centro de Educação
Aberta e a Distância (CEAD), além
de uma vaga para o Centro Desportivo da UFOP (CEDUFOP). Com
esta decisão, será possível eleger o
maior Conselho de Representantes
da história da ADUFOP, podendo
contar com até 34 integrantes.

Escola de Medicina
Prof. Rodrigo Pastor Alves Pereira
*Prof. Douglas Barboza e Prof. Aluísio Porto
desligaram-se da ADUFOP para assumir
cargo em outra instituição de ensino.
Jornal ADUFOP
Redação, edição, diagramação:
Lícia Ribeiro - (MTb 08397JP)
Diretor responsável: Luís Seixas
Projeto gráfico - AllType Publicidade
Impressão: Gráfica 101 • 1.000 exemplares
Ilustrações: freepik.com
ADUFOP - Associação dos Docentes da
Universidade Federal de Ouro Preto
Endereço: Rua Prof. Francisco Pignatário, 151,
Bauxita - Ouro Preto-MG - CEP: 35400-000
E-mail: comunicacao@adufop.org.br
Telefone: (31) 3551-5247
Twitter: @adufopsindical
Facebook: www.facebook.com/adufop
www.adufop.org.br

Perguntas frequentes sobre as
eleições na ADUFOP
Quem pode votar?
Os docentes da ativa e aposentados
filiados à entidade com as contribuições
sindicais em dia. Para cumprir esses
requisitos, considerando-se novos filiados, admite-se a filiação à ADUFOP
até o próximo dia 5 de abril.
Quais cargos deverão ser
preenchidos?
A chapa para diretoria da ADUFOP
deve conter o nome de seis diretores,
respectivamente para ocupar os cargos
de presidente, vice-presidente, 1º e 2º
secretários e o 1º e 2º tesoureiros.
As candidaturas para o Conselho
de Representantes são individuais, por
unidade de ensino. Há vagas para até
três conselheiros por unidade de ensino da UFOP, isto é, EM, ICEB, EF,
ENUT, CEAD, EMED, EDTM, IFAC,
ICSA, ICHS e ICEA, além de uma vaga
para o CEDUFOP, portanto poderão
ser eleitos até 34 conselheiros.
Quem pode ser candidato?
Os docentes da ativa ou aposentados filiados à ADUFOP, excetuandose docentes no exercício de função
executiva de confiança na UFOP em
cargos não auferidos por eleição direta.
O período de inscrições vai de 15 de

março até 15 de abril. Permite-se até
uma reeleição para vaga no Conselho
de Representantes e até uma reeleição
para o mesmo cargo nas candidaturas
à diretoria.
Há um número mínimo de eleitores
para validar a votação?
Não. Segundo a média histórica das
últimas cinco eleições, o quórum atingido
chega próximo de 25 a 30% do número
de eleitores. Todos os eleitores têm o
direito de votar em uma das chapas ins
critas para diretoria, esse número está
estimado em torno de 680 filiados.
Na votação para o Conselho de Re
presentantes, os docentes votam de
acordo com sua unidade acadêmica, e
portanto, o universo de eleitores varia
em função do número de filiados, da
ativa e aposentados, vinculados a cada
unidade de ensino. A Comissão Eleitoral divulgará a lista de eleitores aptos
a votar por unidade de ensino, assim
como os locais de votação.
Como é eleito o Conselho de Representantes?
Os eleitores votam nos candidatos
que se inscreveram na sua unidade
acadêmica. Pode-se votar em até três
nomes para as unidades acadêmicas

EM, ICEB, EF, ENUT, CEAD, EMED,
EDTM, IFAC, ICSA, ICHS e ICEA, além
de uma vaga para o CEDUFOP. Caso
se tenha um número maior de candidatos do que vagas, serão eleitos os candidatos mais votados. Caso o número de
vagas não seja preenchido por candidaturas, a entidade fica com seu Conselho
de Representantes reduzido no biênio.
O que é preciso levar no dia da votação?
Documento com foto. Haverá uma
lista com os nomes dos docentes sindicalizados em cada seção eleitoral. As
urnas estarão abertas nos dias 10 e 11
de maio.
Quais os locais das urnas?
A Comissão Eleitoral divulgará a plani
lha com a indicação do local das Seções
Eleitorais, bem como, na qual o eleitor
poderá votar e o seu horário de votação,
para cada sindicalizado apto a votar.
Serão nove seções eleitorais dispostas
nos três campi da UFOP, respeitando-se
na medida do possível a Seção Eleitoral
mais próxima do seu local de trabalho e/
ou de origem, neste último caso para os
docentes aposentados. Mais detalhes
sobre o assunto encontram-se nos Artigos 14 a 17 do Regimento Eleitoral.

Calendário do processo eleitoral da ADUFOP
Março/2016
• Dia 4 - Publicação do Edital de Convocação das Eleições pelo presidente
da ADUFOP.
• Dia 8 - Designação pelo Conselho de
Representantes da Comissão Eleitoral
e do número de vagas para o Conse
lho de Representantes.
• Dia 15 - Início do período de inscrição
para candidaturas.
Publicação do Regimento Eleitoral.
Abril/2016
• Dia 5 - Última data para formalização
de sindicalização à ADUFOP de novos
filiados para os fins de exercer direito
de candidatura e/ou direito de voto
nestas eleições.
• Dia 15 - Encerramento do prazo das
inscrições das Chapas para a Diretoria
e candidaturas individuais para o Con-

selho de Representantes.
• Dia 18 - Término do prazo pela Comissão Eleitoral da homologação ou indeferimento de candidaturas de Chapas
para a Diretoria e candidaturas individu
ais para o Conselho de Representantes.
• Dia 19 - Divulgação pela Comissão
Eleitoral das candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral.
• Dia 20 - Esgota o prazo para recurso
junto à Comissão Eleitoral sobre impugnação de candidatura.
• Dia 25 - Esgota o prazo para divulgação
pela Comissão Eleitoral de recurso relativo a impugnação de candidatura.
• Dia 27 - Esgota prazo para substituição
de nome de candidatura à diretoria não
homologada pela Comissão Eleitoral.
• Dia 29 - Esgota prazo para homologação
ou indeferimento pela Comissão Eleitoral
de nome de candidatura à diretoria.
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Maio/2016
• Dia 2 - Segunda divulgação pela Comissão Eleitoral das candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral.
• Dia 6 - Prazo para credenciar fiscais
de votação e fiscais de apuração pelas chapas concorrentes à diretoria.
Dia 10 - Instalação das mesas receptoras de votos/ 9h - Abertura da votação.
• Dia 11 - Votação/ 17h - Término da
votação.
• Dia 12 - 10h: Apuração dos votos na
sede da ADUFOP.
Proclamação do resultado
• Dia 16 - Esgota o prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral sobre a
proclamação do resultado
• Dia 17 - Data prevista para Assembleia de Posse da diretoria e Conse
lho de Representantes eleitos.

Chapa Unidade na Luta é homologada para
eleição da Diretoria do ANDES-SN
A Comissão Eleitoral Central (CEC)
homologou, no dia 15 de março, a
Chapa 1 Unidade na Luta, para participar do processo eleitoral para diretoria
do ANDES-SN no biênio 2016-2018.
As eleições ocorrem com urnas em
todo o país, nos dias 10 e 11 de maio.
A CEC também solicitou às seções
sindicais que enviem, até 6 de
abril, a relação de sindicalizados aptos a votar.
Junto à homologação da
chapa, a CEC divulgou a
nominata completa da Chapa
1 Unidade na Luta. Foram
apresentados os nomes para
as 12 secretarias regionais
do sindicato, sendo seis docentes em cada secre
taria
(Norte I e II, Nordeste I, II e III,
Planalto, Pantanal, Leste, Rio
de Janeiro, São Paulo, Sul
e Rio Grande do Sul). Para
esta nova gestão 2016-2018
não haverá repre
sentante
da ADUFOP na diretoria do
Sindicato Nacional, que contribuiu nas últimas quatro
gestões com docentes da entidade integrando a secretaria
Regional Leste.
A presidente da CEC 2016
do ANDES-SN, professora
Sônia Meire, ressaltou a importância da participação da
base do Sindicato Nacional
nas eleições. “A participação
dos docentes nessa eleição
é muito importante, para fortalecer o sindicato nesse momento de
duros ataques à educação pública e
aos direitos dos trabalhadores”, completa.
Sônia Meire destaca também as
datas definidas para o processo eleitoral, ressaltando que elas devem ser
seguidas à risca, sob pena de inviabilização da participação de docentes no
processo. Poderão votar os docentes
sindicalizados até o dia 12 de fevereiro
de 2016 e que estiverem em dia com
suas contribuições financeiras junto à
Tesouraria Nacional até 7 de março de
2016.
“Nesse calendário constam tanto as
reuniões da CEC quanto as obriga

ções das seções sindicais e das
secre
tarias regionais, de modo que
elas possam criar suas comissões locais, observando sempre os prazos de
filiação e se os docentes estão com
as contribuições regularizadas”, diz a
presidente da CEC do ANDES-SN.

x
Chapa Unidade na Luta
Inscrita durante o 35º Congresso do
ANDES, ocorrido em janeiro, em Curitiba (PR) que concorre à diretoria do
Sindicato Nacional tem como candidata a presidente Eblin Farage, da Universidade Federal Fluminense (UFF),
candidato a secretário-geral Alexandre
Galvão, da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (Uesb), e a tesoureiro Amauri Fragoso de Medeiros,
da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG).
Eblin Farage afirma que a conjuntura de 2016 não é favorável, e,
justamente por isso, é papel do Sin-
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dicato Nacional atuar na construção
da resistência à retirada de direitos,
em conjunto com outras categorias de
trabalhadores. “Estamos vivendo uma
conjuntura dura, e, nesse momento, o
grande desafio da classe é tentar se
unificar com bandeiras construídas
historicamente na luta dos trabalha
dores, e que ganham ainda
mais sentido no momento de
perdas de direitos”, avalia a
docente.
A candidata à presidência
do ANDES-SN para o biênio
2016-2018 ressalta também o
papel que a entidade tem na
defesa da educação pública.
“O ANDES-SN tem o papel
de mostrar a relevância social da educação pública, a
nossa bandeira não pode ser
apenas de nossa categoria. A
população, a classe trabalha
dora como um todo, tem que
assumir que a educação é
uma luta de todos – para
que ela seja de fato pública,
de qualidade, para todos e
socialmente referenciada. E
não uma educação que fique
a serviço da lógica do capital
e da mercantilização”, afirma
Eblin Farage.
Sobre o processo eleitoral,
a docente ressalta que, apesar de haver apenas uma
chapa inscrita no processo, a
campanha servirá para intensificar e difundir o projeto de
educação e de universidade que o ANDES-SN construiu ao longo dos seus
35 anos. “Queremos capilarizar esse
projeto para os traba
lhadores que
são, em maioria, novos na categoria
docente e que, possivelmente, ainda
não conhecem nosso projeto. Esse
processo eleitoral deve nos ajudar a
mobilizar a chapa e as seções sindi
cais a irem ao encontro da categoria.
Aprofundar o conhecimento sobre as
diversas realidades da categoria docente e, ao mesmo tempo, apresentar
esse projeto de universidade, de educação e de sindicato que o ANDESSN constrói”, conclui a candidata a
presidente do ANDES-SN.

