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Dias 9 e 10 de maio
Eleiçõ es ADUFOP e Conselho
de Representantes e eleiçã o
da Diretoria do ANDES-SN

Adufop pressiona a UFOP sobre adicional noturno e progressão funcional
Em reuniã o realizada no dia 23 de abril, o Diretor da
Adufop Rodrigo Martoni reuniu-se com Reitoria da UFOP para
sanar dú vidas a respeito da circular 02/2018 da Proad (que
concede o pagamento do adicional noturno). Na ocasiã o, o
Advogado da ADUFOP Guido de Mattos Coutinho apresentou
os seguintes questionamentos: motivo da proibiçã o do
pagamento do adicional noturno para docentes que exercem
funçã o grati icada (Che ia de Departamento e Colegiado) e
Cargo de Direçã o, alé m de esclarecimentos acerca do
procedimento para pagamento dos retroativos. A resposta
desta demanda deverá acontecer em até 30 dias. Progressão
funcional: O memorando 53/2018 informou aos servidores
que, para ins de progressã o funcional, somente será aceito o
diploma como forma de comprovaçã o da titulaçã o de docentes
e té cnicos administrativos. Neste sentido, a Adufop discordou
do memorando expedido e com base na Lei 12.772/2012
entende como abusiva a exigê ncia imediata do diploma para
ins de recebimento da retribuiçã o por Titulaçã o e Aceleraçã o
da Promoçã o, já que a Legislaçã o nã o faz exigê ncia tampouco o
Poder Judiciá rio tem entendido assim.A decisã o acarreta
prejuıźos salariais relevantes uma vez que com esta medida,
deixa-se de efetuar o pagamento da parcela remunerató ria

Adufop em reuniã o com a Reitora, Profª. Clá udia Marlié re e
Vice-Reitor Prof. Hermın
́ io Arias Nalini.

“Retribuiçã o por Titulaçã o” equivalente ao nıv́el da pó sgraduaçã o obtido pelo docente.A Reitoria també m vê como
abusiva e sem sentido tal determinaçã o do MPOGMinisté rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestã o.
Segundo a Reitora, Prof ª. Clá udia Marlié re há uma
articulaçã o para tornar sem efeito a decisã o e que dentro de
30 dias dará um posicionamento quanto à permanê ncia ou
nã o da circular 53. Estaremos acompanhando!

Comissão Eleitoral da Adufop promove debate
representantes das respectivas chapas, Profª. Raquel Dias
(UECE), 1ª Tesoureira da Chapa Andes Autô nomo e de Luta
e a chapa Adufop de Classe e de Luta, Profº, André Mayer
debateram sobre o tema “Aná lise de conjuntura e a defesa
do cará ter pú blico da universidade”. Atual e pertinente o
tema no momento em que “privatizaçã o das universidades
tem sido tratado como prioridade por parte do Governo”. O
cará ter pú blico e qualidade da universidade foi
amplamente defendidos por ambas as chapas, como
també m a autonomia e a luta de classe, reforçando o papel
do sindicato no enfrentamento em favor da categoria e da
universidade enquanto instituiçã o laica e pú blica. Esteve
presente
també m o Profº Roberto Kanitz da ADUEMG.
No dia 25 de abril, a Comissã o Eleitoral da Adufop
realizou um debate com as chapas, Adufop de Classe e de Luta e
Agenda:
o ANDES-Autô nomo e de Luta. Na oportunidade, os
ü30 /04 e 1ª maio (feriado - Dia do Trabalhador)
Nã o haverá expediente, retornaremos dia 02/05.

Declaração para ressarcimento

Devido à solicitaçã o da CGP/ PROAD – UFOP para
ins de recadastramento do ressarcimento do plano de
saú de. As declaraçõ es pertinentes aos titulares do plano de
saú de Adufop / Unimed devem ser solicitadas na Adufop,
email:secretaria@adufop.org.br. A partir do
recadastramento nã o será necessá rio fazer solicitaçõ es
mensais, pois segundo a PROAD, o pró prio SIAPE fará o
pagamento automá tico.

ü04 e 05 de maio -94º Encontro Regional Leste do

Andes-SN. Local, UEMG ( Belo Horizonte). Mais
informaçõ es no site da Adufop: www.adufop.org.br
ü08 de maio de 14h00 às 17h00.

Atendimento jurıd
́ ico
ü09 e 10 de maio - Eleiçõ es ADUFOP e Conselho
de Representantes e eleiçã o da Diretoria do ANDES-SN

