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Primeira reunião da coordenação das “Quintas Culturais Adufop”
No dia 21/ 06, foi realizada a primeira reuniã o da
Coordenaçã o das “Quintas Culturais Adufop”. O projeto visa
proporcionar um ambiente de lazer e cultura na sede do sindicato.
Neste primeiro encontro os professores trataram de
assuntos referentes à organizaçã o e estruturaçã o do novo espaço.
E, també m icou acertado o primeiro evento das “Quintas
Culturais Adufop” que será realizada dia 05 de julho na sede da
Adufop. Em breve mais detalhes.
Os docentes responsá veis pela coordenaçã o sã o os
professores Hildeberto Caldas de Sousa (Debio), Professora
Gabriela de Lima Gomes (Demul) e o Professor André ́ Mayer, pela
diretoria da Adufop.
Os Coordenadores, os professores Hildeberto Caldas de Sousa
Interessados em participar da coordenação das
(Debio), Professora Gabriela de Lima Gomes (Demul) e o
Professor
André́ Mayer e o segundo Tesoureiro da Adufop,
“Quintas Culturais Adufop” enviar e-mail para
Professor
aposentado, Joaquim Toledo.
adufop.comunicacao@gmail.com

Grupos de trabalhos- GT’s
continuam a receber inscriçõ es de
docentes interessados. Os grupos
seguem os moldes do GT’s do
Sindicato Nacional – ANDES.
Interessados em participar
dos GT’s, enviar e-mail para
adufop.comunicacao@gmail.com

São os seguintes grupos:
GT: Polıt́icas de classe, questõ es
é tnico-raciais, Gê nero e
diversidade sexual;
GT: Comunicaçã o e Artes;
GT: Carreira;
GT: Ciê ncia e Tecnologia;
GT: Fundaçõ es;
GT: Verbas.

GT: Histó ria do Movimento
Docente;
GT: Polıt́ica Agrá ria, Urbana e
Ambiental;
GT: Politica Educacional;
GT: Polıt́ica de Formaçã o Sindical;
GT: Seguridade Social / Assuntos
de GT: Aposentadoria

Carreira docente em pauta na Ufop
A Administraçã o da UFOP, por intermé dio do
Setor de Desenvolvimento de Pessoal da CGP –
PROAD apresentou minuta de resoluçã o para nova
regulamentaçã o da carreira do magisté rio superior,
no â mbito da Universidade.
A proposta deverá ser discutida por toda a
categoria docente e a ADUFOP, por intermé dio do
Grupo de Trabalho – GT Carreira que vai incentivar a
participaçã o de professoras e professores neste
debate.
Atualmente, as Resoluçõ es CUNI 1642/2014
e 1760/2015 regulamentam a carreira docente na
Universidade e deverã o ser revogadas mediante
O GT Carreira receberá questionamentos e
aprovaçã o de nova proposta.
sugestõ es atravé s do email secretaria@adufop.org.br bem
Desta forma, disponibilizamos (no site)
como irá agendar encontros com a categoria para debate.
tanto a proposta quanto as resoluçõ es vigentes para
que a categoria possa se inteirar do assunto e opinar
Mais informações no nosso site:
ou propor modi icaçõ es na resoluçã o a ser debatida.
www.adufop.org.br

