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Cartilha “Quem falou que ando só?” (1ª ed., maio 2022)

PPrezado/a professor/a, saudações sindicais!rezado/a professor/a, saudações sindicais!

 A ADUFU - Seção Sindical é a entidade re- A ADUFU - Seção Sindical é a entidade re-
presentativa dos/as docentes da Universidade Fede-presentativa dos/as docentes da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU) desde 1979. São mais de 40 ral de Uberlândia (UFU) desde 1979. São mais de 40 
anos de lutas, resistências e vitórias em favor da ca-anos de lutas, resistências e vitórias em favor da ca-
tegoria docente e desejamos que o/a senhor/a este-tegoria docente e desejamos que o/a senhor/a este-
ja conosco construindo a história de nosso sindicato.ja conosco construindo a história de nosso sindicato.
 A UFU, em 1979, completava 10 anos de fun- A UFU, em 1979, completava 10 anos de fun-
dação, contando com poucos cursos de graduação e dação, contando com poucos cursos de graduação e 
pós-graduação. A ADUFU, então, nascia: professoras pós-graduação. A ADUFU, então, nascia: professoras 
e professoras perceberam que era necessária a orga-e professoras perceberam que era necessária a orga-
nização política e sindical. O movimento sindical da nização política e sindical. O movimento sindical da 
época organizou ato público, em Uberlândia, pela apro-época organizou ato público, em Uberlândia, pela apro-
vação da emenda que restabelecia as eleições diretas vação da emenda que restabelecia as eleições diretas 
para presidência do país, construindo a esperança no para presidência do país, construindo a esperança no 
retorno da democracia. Muitas lutas emergiram nos retorno da democracia. Muitas lutas emergiram nos 
anos iniciais de fundação, tempo em que a centrali-anos iniciais de fundação, tempo em que a centrali-
dade da pauta era a valorização da carreira docente. dade da pauta era a valorização da carreira docente. 
 Foram as lutas incansáveis pela valorização  Foram as lutas incansáveis pela valorização 
da carreira dos professores e das professoras que mo-da carreira dos professores e das professoras que mo-
tivaram, nos anos 1990 e 2000, inúmeras greves, atos tivaram, nos anos 1990 e 2000, inúmeras greves, atos 
públicos, reivindicações às reitorias e governos, mo-públicos, reivindicações às reitorias e governos, mo-
bilização popular e alianças com os movimentos so-bilização popular e alianças com os movimentos so-
ciais e populares. As paredes de nossa sede não nos ciais e populares. As paredes de nossa sede não nos 
deixam mentir e carregam as memórias progressistas deixam mentir e carregam as memórias progressistas 
que são, ainda hoje, o alicerce da nossa representação.que são, ainda hoje, o alicerce da nossa representação.
 Vivemos em tempos pandêmicos, que se ini- Vivemos em tempos pandêmicos, que se ini-
ciaram em março de 2020 e perduram até hoje. Enfa-ciaram em março de 2020 e perduram até hoje. Enfa-
tizamos, então, a importância da organização sindical tizamos, então, a importância da organização sindical 
em tempos de recrudescimento e retirada constante de em tempos de recrudescimento e retirada constante de 
direitos da classe trabalhadora brasileira. Desde a apro-direitos da classe trabalhadora brasileira. Desde a apro-
vação da Emenda Constitucional 95/2016, que limita o vação da Emenda Constitucional 95/2016, que limita o 
teto de gastos para áreas essenciais como a educação, teto de gastos para áreas essenciais como a educação, 
a saúde e a segurança públicas, o Brasil vê ruir projetos a saúde e a segurança públicas, o Brasil vê ruir projetos 
importantes para o desenvolvimento nacional. O gover-importantes para o desenvolvimento nacional. O gover-

no Bolsonaro aprofundou ainda mais o desmonte do no Bolsonaro aprofundou ainda mais o desmonte do 
Estado iniciado por Michel Temer e nomeou indivíduos Estado iniciado por Michel Temer e nomeou indivíduos 
incapazes de dar respostas aos anseios da economia, da incapazes de dar respostas aos anseios da economia, da 
educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, pilares educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, pilares 
que sustentam as universidades e os serviços públicos. que sustentam as universidades e os serviços públicos. 
 Todos os Ministros da Educação do governo  Todos os Ministros da Educação do governo 
Bolsonaro, sem exceção,  atacam permanente e rei-Bolsonaro, sem exceção,  atacam permanente e rei-
teradamente as universidades, os/as professores/as e teradamente as universidades, os/as professores/as e 
os/as estudantes, negando o poder da ciência, desva-os/as estudantes, negando o poder da ciência, desva-
lorizando a vacinação em massa contra a propagação lorizando a vacinação em massa contra a propagação 
do coronavírus, conduzindo a população a uma imu-do coronavírus, conduzindo a população a uma imu-
nização de rebanho via contaminação descontrolada. nização de rebanho via contaminação descontrolada. 
 A paralisação gerada pelo avanço da Covid-19  A paralisação gerada pelo avanço da Covid-19 
fez com que os governos federal e estadual propuses-fez com que os governos federal e estadual propuses-
sem como “solução” para o isolamento social o Ensino sem como “solução” para o isolamento social o Ensino 
Remoto Emergencial para os ensinos básico e supe-Remoto Emergencial para os ensinos básico e supe-
rior, desconsiderando os riscos de contaminação, as rior, desconsiderando os riscos de contaminação, as 
desigualdades sociais ainda latentes em nosso país, a desigualdades sociais ainda latentes em nosso país, a 
importância das escolas e universidades como espa-importância das escolas e universidades como espa-
ços de sociabilidade e o risco iminente de um proces-ços de sociabilidade e o risco iminente de um proces-
so desorientado de ensino-aprendizagem. Vê-se que so desorientado de ensino-aprendizagem. Vê-se que 
mesmo diante de uma crise sanitária, de uma crise mesmo diante de uma crise sanitária, de uma crise 
política e de uma crise econômica o foco de Bolsona-política e de uma crise econômica o foco de Bolsona-
ro é liquidar as possibilidades de uma educação lai-ro é liquidar as possibilidades de uma educação lai-
ca, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade.ca, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade.
 Diante do atual contexto, faz-se necessária a  Diante do atual contexto, faz-se necessária a 
mobilização da categoria docente não para avanço de mobilização da categoria docente não para avanço de 
seus direitos trabalhistas, mas para a garantia e per-seus direitos trabalhistas, mas para a garantia e per-
manência das conquistas históricas de professores/manência das conquistas históricas de professores/
as e pesquisadores/as: salário digno, financiamento as e pesquisadores/as: salário digno, financiamento 
de pesquisas, contratação de novos/as trabalhadores/de pesquisas, contratação de novos/as trabalhadores/
as, liberdade para ensinar e aprender, dentre outros. as, liberdade para ensinar e aprender, dentre outros. 
 Neste sentido, o nosso desejo é o de que o/a se- Neste sentido, o nosso desejo é o de que o/a se-
nhor/a se junte ao nosso combativo time de professores/nhor/a se junte ao nosso combativo time de professores/
as dispostos/as a lutar, resistir e vencer governos autori-as dispostos/as a lutar, resistir e vencer governos autori-
tários que atacam a educação e a ciência objetivando a ig-tários que atacam a educação e a ciência objetivando a ig-
norância do povo e o aprofundamento das desigualdades.norância do povo e o aprofundamento das desigualdades.

ABRINDO CAMINHOS
CONHECENDO A ADUFU-SS
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COMUNICAÇÃO E ARTE

O GTCA é o grupo de trabalho que auxilia a Direto-
ria Nacional do ANDES-SN nos debates e na constru-
ção de políticas relacionados à comunicação, cultura 
e arte; e às pautas dos coletivos que protagonizam as 
manifestações populares e de resistência. 

Articula ações sindicais de fomento e mediação à 
produção artística; e propõe políticas de comunica-
ção do ANDES-SN com seus e suas sindicalizado(a)s. 

Busca garantir, principalmente nos dois princi-
pais eventos do sindicato, espaços de formação e ex-
pressão artística e cultural, que contribuem na pauta 
das políticas anti-imperialistas, classistas, buscando 
várias perspectivas expressivas que denotem a arte e 
a comunicação como instrumentos políticos.

CARREIRA

O GTCarreira tem seu debate de constituição inicia-
do no primeiro Congresso da ainda Associação Nacio-
nal dos Docentes do Ensino Superior, em 1982. 

Seu objetivo é discutir o projeto de carreira única 
para  o ensino superior público, com isonomia entre do-
centes ativo(a)s e aposentado(a)s, estruturada a partir 
da Dedicação Exclusiva como forma prioritária, para 
garantir o tripé ensino-pesquisa-extensão.

Nesse GT são debatidos os elementos de desestrutu-
ração da carreira docente e feita a elaboração de propos-
tas para a construção de uma carreira única que sirva 
como referência para a luta em todas as instituições de 
ensino públicas, tanto do ensino médio federal e esta-
duais ligadas às universidades estaduais, assim como 
para o ensino técnico e tecnológico e o ensino superior 
das três esferas federal, estadual e municipal.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

O GTCeT foi criado em 1986, no XIII CONAD, com a 
denominação de Grupo de Trabalho de “Política Cien-
tífica e Tecnológica”. 

Desde 2016, com a aprovação da Lei que define o 
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLC-
TI), o GTCeT tem discutido a redução dos investimen-
tos em CeT, o viés privatizador da Inovação como foco 
do MLCTI, além dos impactos para a carreira docente 
das IES.

O trabalho do GT tem por referência a defesa da 
ciência e tecnologia públicas para o desenvolvimen-
to do país e para a melhoria das condições de vida do 
conjunto da classe trabalhadora. Os debates e estudos 
pautam a constituição das agências de fomento à pes-
quisa e o desafio da integração com as instituições de 
ensino, tendo como referência o tripé do ensino-pes-
quisa-extensão.

FUNDAÇÕES

O GTFundações foi criado em 2005, durante o 50º 
CONAD, inicialmente, em caráter emergencial e provi-
sório, com o objetivo de realizar um diagnóstico nacio-
nal da situação das fundações de apoio à pesquisa nas 
Instituições de Ensino Superior Públicas e colaborar na 
proposição de uma estratégia nacional de enfrentamen-
to ao processo de privatização em curso. 

O tema de estudo deste GT continua atual e precisa 
ser impulsionado, envolvendo as seções sindicais visan-
do municiar a categoria com informações e análises a 
respeito das questões que envolvem a atuação das fun-
dações de direito privado, as organizações sociais e os 
fundos de investimento ligados às Instituições de Ensi-
no Superior Públicas e seu caráter privatizador.

Grupos de Trabalho:
espaços férteis de discussão e deliberação de temas de 
interesse da categoria docente a nível local e nacional

secretaria@adufu.org.br www.adufu.org.br  R. Nelson de Oliveira, 711 - Santa Mônica, Uberlândia (MG)@adufuss
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO DOCENTE

O GTHMD é o grupo de trabalho que tem como pau-
ta o fomento ao debate e à construção de políticas rela-
cionadas à memória e à história do movimento docente, 
e sua relação com a história do movimento sindical no 
Brasil. 

Auxilia nos trabalhos do Centro de Documentação 
do ANDES-SN (CEDOC) e também faz interface com o 
resgate da memória de luta e resistência à ditadura ci-
vil-militar realizada pela Comissão da Verdade do AN-
DES-SN.

POLÍTICA AGRÁRIA, URBANA E 
AMBIENTAL

O GTPAUA inicialmente foi criado para debater a 
questão agrária e com o tempo foi sofrendo alterações a 
partir do acúmulo do Sindicato Nacional, no que tange 
à necessária e indispensável articulação entre a temáti-
ca agrária, urbana e ambiental. 

O GT trata das temáticas relacionadas ao meio am-
biente, à degradação ambiental e às consequências para 
a vida na cidade e para as comunidades e povos originá-
rios e tradicionais, como quilombolas, indígenas, ribei-

rinhos, entre outros. 
Discute as repercussões da apropriação privada da 

terra, nos meios urbano e rural e seus impactos para a 
vida no campo e na cidade.

POLÍTICA EDUCACIONAL

O GTPE é responsável por produzir, apresentar e di-
vulgar análises sobre políticas educacionais em fase de 
construção ou implementadas pelos governos. 

Debate, estuda e analisa as leis estruturantes da edu-
cação  no Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), assim como os projetos que buscam impor 
uma educação uniforme e acrítica, como o projeto “Es-
cola sem Partido” e seus similares. Toda a sua produção 
é baseada no princípio da indissociabilidade entre ensi-
no-pesquisa-extensão e na defesa da educação pública, 
gratuita, estatal, laica e socialmente referenciada. 

O GTPE também é responsável pela organização do 
Seminário Nacional Estado e Educação do ANDES-SN.

VERBAS

O GT Verbas foi criado no final da década de 1980. 

Ar
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Os Grupos de Trabalho auxiliam na organização das 
lutas da cartegoria docente na prática, nas ruas.
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Tem como objetivo acompanhar o planejamento dos 
orçamentos públicos anuais, propor ações visando ga-
rantir a destinação destes recursos para as finalidades 
previstas em Constituição, principalmente àqueles que 
financiam a educação, a saúde, a segurança e os benefí-
cios sociais à população em geral e à(o)s trabalhadoras e 
trabalhadores.

POLÍTICA E FORMAÇÃO SINDICAL

O GTPFS foi criado no VIII Congresso do ANDES-
-SN, realizado em fevereiro 1989, com a finalidade de 
acompanhar e apoiar a transformação das Associações 
Docentes em Seções Sindicais, logo depois de ocorrer 
a transformação da Associação Nacional em Sindicato 
Nacional. 

A partir de então, o GT concentra os debates sobre 
formação política e sindical nas Seções Sindicais do AN-
DES-SN, a relação com sua Central Sindical ou espaços 
de atuação em unidade de ação com outras entidades 
do funcionalismo público, da educação e outros movi-
mentos sociais. 

A construção de propostas de formação sindical e de 
organização política que são debatidas em CONAD e 
Congressos têm no GTPFS uma de suas instâncias mais 
importantes de elaboração e difusão.

SEGURIDADE SOCIAL E ASSUNTOS 
DE APOSENTADORIA

O GTSSA auxilia a Diretoria Nacional do ANDES-SN 
nos debates relacionados à seguridade social na pers-
pectiva da proteção social: 

(1) da Saúde, enquanto política pública e suas inter-
faces com a saúde do(a) trabalhador(a) docente; 

(2) da Assistência Social; e 
(3) da Previdência Social, para ativo(a)s e aposenta-

do(a)s. 
Cabe ao GTSSA articular atividades de formação 

sindical e atuar em parceria com movimentos sociais 
nacional e localmente na defesa dos direitos à saúde, 
assistência e previdência social da classe trabalhadora.

POLÍTICA DE CLASSE PARA QUESTÕES
ÉTNICO-RACIAIS, DE GÊNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL

O GTPCEGDS é o grupo de trabalho que reflete, pro-
duz e elabora para os debates relacionados à gênero, 
questões étnico-raciais, sexualidade, pautas da popula-
ção LGBTQIA+, articulada com as ações e políticas sin-
dicais que garantam espaços de formação e elaboração 
de materiais sobre esses temas.

Está voltado para a defesa da garantia das políticas 
de combate às opressões dentro e fora do Sindicato Na-
cional, assim como  busca construir uma agenda que 
dialogue com os movimentos sociais. 

O GTPCEGDS, via sua Coordenação Nacional e os GT 
locais das seções sindicais, também atua na luta contra 
o capacitismo, o assédio sexual, às violências contra as 
mulheres, negros/as. indígenas e população LGBTQIA+ 

nas universidades, CEFET e Institutos Federais.

O QUE SÃO?

Os Grupos de Trabalho (GT) são espaços não deli-
berativos de formação política sindical sobre assuntos 
concernentes às suas temáticas. 

Nacionalmente, têm por finalidade contribuir na 
formulação da política nacional do sindicato e auxiliar 
a Diretoria Nacional. Cada GT se organiza a partir da 
coordenação de diretore(a)s nacionais, que se reúnem 
periodicamente com o Pleno (representantes dos GT 
das seções sindicais). Têm ainda como objetivo contri-
buir para a formação de GT locais, nas seções sindicais 
que a partir do acúmulo das bases, contribua com as for-
mulações nacionais. A organização e o funcionamento 
dos GT locais são da responsabilidade e autonomia das 
seções sindicais.

SAIBA COMO PARTICIPAR:

Os/as docentes filiados/as à ADUFU - Seção Sindical 
podem compor os Grupos de Trabalho mencionados. 

Os coletivos estão constituídos na seção sindical, 
possuem as suas coordenações e reúnem-se periodica-
mente para debates em torno dos temas.

O interesse de participação pode ser manifestado 
pelo e-mail secretaria@adufu.org.br. O setor colocará 
o/a professor/a em contato com o Grupo de Trabalho.

secretaria@adufu.org.br www.adufu.org.br  R. Nelson de Oliveira, 711 - Santa Mônica, Uberlândia (MG)@adufuss
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Assessoria Jurídica: 
saiba mais sobre as áreas de atuação, ações vitoriosas, 

aposentadoria e insalubridade

CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Um dos principais objetivos da ADUFU-SS é a 
defesa dos direitos e interesses dos(as) seus(suas) sindi-
calizados(as), o que se materializa por meio de diversas 
frentes, incluindo a jurídica. 
 Desse modo, a ADUFU-SS conta com um setor 
jurídico que é representado pelo escritório de advocacia 
Muniz, Ávila e Martins – Sociedade de Advogados, o qual 
é especializado em temas de direito público, notadamen-
te aqueles afeitos ao regime estatutário, além de ser re-
conhecido nos movimentos sociais da cidade, com ampla 
experiência na defesa do serviço público.
 Nestes termos, a atuação do setor jurídico da 
ADUFU-SS abarca a prestação de assistência jurídica 
ao(à) professor(a), bem como a assessoria jurídica nas 
questões internas da Seção Sindical, sendo que esse tra-
balho pode ser exemplificado, em resumo, pelas seguin-
tes atividades: a) atuação em processos administrativos 
e judiciais em todas as suas fases, em representação à 
ADUFU-SS e aos(às) professores(as) filiados(as) à refe-
rida Seção Sindical; b) atendimento aos(às) docentes fi-
liados(as); c) assistência jurídica interna aos(às) funcio-
nários(as) e à Diretoria Executiva da ADUFU-SS, o que 
contempla pesquisas, consultas, orientações jurídicas e 
elaboração de pareceres com o intuito de colaborar na 
tomada de decisões em favor da ADUFU-SS; d) partici-
pação em audiências, assembleias, reuniões e em outros 
eventos semelhantes; e) atuação preventiva à crimina-
lização e Lawfare; f) análises e confecção de contratos, 
aditivos e termos relacionados a contratações celebradas 
entre a Seção Sindical e terceiros.
 Assim, cumpre sublinhar que a atuação do setor 
jurídico da ADUFU-SS está voltada às demandas da Se-
ção Sindical enquanto pessoa jurídica e como represen-
tante da categoria docente nas demandas coletivas; bem 
como às causas individuais de seus(suas) filiados(as) que 
estejam relacionadas ao vínculo funcional do(a) docente 
com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
 Ressalta-se que aos(às) professores(as) filia-
dos(as) é prestada assistência jurídica gratuita em cau-
sas de natureza administrativa e judicial que guardem 

relação com o seu vínculo funcional com a UFU, ou seja, 
o(a) sindicalizado(a) não tem despesas com honorários 
advocatícios, mas apenas com eventuais custas e sucum-
bência do processo, se for o caso.
 Quanto a outras demandas particulares dos(as) 
professores(as) filiados(as), sem ligação com a UFU, 
como por exemplo, divórcio, pensão, guarda, inventá-
rio, ações penais, contratuais, bancárias, dentre outros, 
apesar de não se enquadrarem no objeto da assistência 
jurídica prestada pelo departamento jurídico da ADUFU-
-SS, o escritório Muniz, Ávila e Martins – Sociedade de 
Advogados oferece condições diferenciadas de custeio e, 
em se tratando de orientações e requerimentos de peque-
na complexidade, eles são fornecidos sem cobrança do(a) 
docente, em decorrência do contrato existente entre a 
ADUFU-SS e o escritório.
 No mais, o atendimento aos(às) filiados(as) é re-
alizado de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 17:30h, de 
forma presencial (excetuando-se momentos de agra-
vamento da pandemia), na Rua Nelson de Oliveira, nº 
711, bairro Santa Mônica – Uberlândia/MG, ou de forma 
remota através dos telefones (34) 3236-3477 e (34) 9 8879-
0668 e do e-mail <juridico@adufu.org.br>.

PRINCIPAIS TEMAS DE AÇÕES JÁ 
AJUIZADAS

 Recentemente, no âmbito do jurídico da ADU-
FU, já foram enfrentadas demandas judiciais em nome 
da Seção Sindical e dos(as) filiados(as) dos mais variados 
temas.
 Nesse sentido, a fim de ilustrar o alegado, segue 
abaixo uma lista com os principais assuntos já tratados 
pelo setor jurídico, sendo que em relação a muitos deles 
já existem processos vitoriosos e outros ainda estão em 
trâmite:

1 - RSC para professores/as aposentados/as antes de 2013 
(individuais e coletiva);
2 - Retroativo RSC para professores/as em atividade con-
siderando a demora da publicação da Portaria de Con-
cessão;
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3 - Reconhecimento de regime jurídico de aposenta-
doria (consideração da primeira data de ingresso no 
serviço público para fins de enquadramento no regime 
jurídico de aposentadoria);
4 - Reposição ao Erário – art. 192, II da Lei no 8.112/9 e 
erro de enquadramento após progressão;
5 - Abate-teto (cargos acumuláveis cujos valores devem 
ser considerados separadamente, mas a UFU faz a soma 
e realiza o abate-teto);
6 - Efeitos financeiros retroativos da promoção/pro-
gressão docente desde a data do preenchimento dos 
requisitos;
7 - Correção monetária de débitos pagos administrati-
vamente pela UFU;
8 - Mandado de Segurança para dupla licença materni-
dade;
9 - Descontos previdenciários sobre Adicional de Plan-
tão Hospitalar;
10 - Aproveitamento de progressão docente obtida pre-
viamente em outra IFE (considerando a unicidade da 
carreira);
11 - Correção monetária de valores depositados na conta 
do PASEP;
12 - Reconhecimento de aposentadoria especial para 
docente que recebe adicional de insalubridade (tendo 
em vista que a UFU apenas a concede para os técnico-
-administrativos);
13 - Suspensão de concurso público que foi aberto sem 
oportunizar previamente a remoção (com professores/
as interessados/as e capacitados/as para a vaga);
14 - Isenção de Imposto de Renda de professores/as que 
possuem doença grave;
15 - Manutenção das consignações das contribuições 
sindicais;
16 - Pagamento de RT a professor substituto (conside-
rando a previsão no edital de processo seletivo, mas que 
a UFU não o faz);
17 - Ações contra VIVO e TIM (para anulação de débito 
em nome da ADUFU);
18 - Identificação de proprietário e pedido de retrata-
ção (ação contra a Página do Facebook “Endireita UFU”, 
que incitava os/as alunos/as da UFU para gravar as au-
las dos/as professores/as);
19 -Identificação de usuário e pedido de retratação 
(ação de professora que foi ameaçada anonimamente 
por e-mail sobre uma bomba no bloco em que dá aula);
20 - Danos morais contra usuário do Facebook que di-
famou e caluniou os/as professores/as e a ADUFU em 

seu perfil pessoal e na página do Facebook da ADUFU 
em 2018;
21 - Pagamento de adicional noturno aos docentes 
(já que as aulas noturnas da UFU terminam às 22h:-
30min, mas a UFU não faz o pagamento do adicional a 
nenhum/a professor/a);
22 - Pagamento de plantões hospitalares a professores/
as dedicação exclusiva em 2018 (a UFU proibiu os plan-
tões aos professores/as dedicação exclusiva e também 
não pagou os plantões que aqueles já tinham feito) – a 
ser distribuída em breve;
23 - Contagem de tempo de afastamento para capa-
citação para fins de aposentadoria a professores/as 
EBTT;
24 - Ação de reflexo de abono permanência;
25 - Ação para evitar a redução de anuênios pagos aos 
professores(as) e evitar eventual reposição ao erário 
referente à constatação, pela UFU, de pagamento a 
maior;
26 - Ações conexas ao tema 942 do STF (aposentadoria 
especial; conversão de tempo insalubre em tempo co-
mum);
27 - Ações diversas de enfrentamento à reforma da 
previdência.
28 – Ações de restituição do desconto do auxílio-cre-
che;
29 – Ações de conversão em pecúnia de licença-prêmio 
não usufruída;
30 – Ações de cobrança de seguro nos casos de doença 
grave.

ESCLARECIMENTOS AOS(ÀS) NOVOS(AS)
 PROFESSORES(AS) DA UFU

 Para os(as) docentes que ingressaram recen-
temente em um cargo de magistério na Universidade 
Federal de Uberlândia, o setor jurídico apresenta es-
clarecimentos sobre alguns temas, a fim de orientá-
-los(as) a respeito dos seus direitos.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

 Segundo o art. 68 da Lei nº 8.112/90,o(a) servi-
dor(a) público(a) que trabalhe de forma habitual e per-
manente em ambiente insalubre ou em contato com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 
acima dos limites de tolerância, tem direito ao adicio-
nal de insalubridade.
 Isso porque o(a) servidor(a) não poderia ficar 

juridico@adufu.org.br www.adufu.org.br  R. Nelson de Oliveira, 711 - Santa Mônica, Uberlândia (MG)@adufuss



8

desprotegido(a) em face de situações prejudiciais à sua 
saúde e integridade física, motivo pelo qual lhe é conce-
dido o adicional de insalubridade, como uma forma de 
compensar os riscos a que está exposto(a) em decorrên-
cia do contato com agentes insalubres, sejam eles de na-
tureza física, como ruído, calor, frio, umidade; química, 
como poeira, gases e vapores, elementos químicos; ou 
biológica, como micro-organismos, vírus e bactérias.
 Esse adicional é calculado no percentual de 5% 
(cinco por cento), 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por 
cento) sobre o vencimento básico, a depender do grau de 
exposição do(a) servidor(a) às circunstâncias insalubres, 
que variam entre os graus mínimo, médio e máximo. O 
grau de exposição do(a) docente é avaliado por setor es-
pecífico da UFU, qual seja, o Setor Especializado em En-
genharia e Segurança do Trabalho (SESET/UFU).
 Como exemplo de cursos em que, normalmente, 
se observa a exposição dos(as) docentes a condições insa-
lubres cita-se: medicina, medicina veterinária, enferma-
gem, odontologia, ciências biológicas, química e algumas 
engenharias.
 O(a) professor(a) que durante o exercício do seu 
labor esteja em contato com agentes insalubres deve re-
querer o adicional de insalubridade na Universidade, 
mediante procedimento a tramitar via SEI (Sistema Ele-
trônico de Informações), de acordo com as ações dispos-
tas no site da UFU (http://www.progep.ufu.br/procedi-
mento/adicional-de-insalubridade).
 Se ocorrer a negativa do pedido, o(a) professor(a) 
filiado(a) pode procurar o setor jurídico da ADUFU-SS, a 
fim de que seja verificada a motivação para a negativa e 
analisada a viabilidade de impugnação da decisão na via 
administrativa e judicial.
 Insta salientar, ainda, que caso concedido o adi-
cional de insalubridade, mas, posteriormente, o(a) ser-
vidor(a) deixe de ter contato com agentes insalubres, o 
pagamento do adicional cessará, tendo em vista o desa-
parecimento da razão que justificava a sua concessão.
 Nestes termos, ressalta-se um caso muito co-
mum na Universidade: o corte do adicional de insalubri-
dade quando o(a) servidor(a) assume uma função de co-
ordenação ou direção. O entendimento que predomina, 
perante a UFU, seria a de que o(a) servidor(a) coordena-
dor(a) ou diretor(a) não estaria em contato com agentes 
insalubres de forma habitual e permanente, o que justifi-
caria a interrupção do pagamento do adicional de insalu-
bridade.
 Ocorre que se o(a) docente exerce uma função 

de coordenação ou direção, com a manutenção do seu 
contato habitual e permanente a condições insalubres, o 
corte do adicional de insalubridade é passível de questio-
namento nas vias administrativas e judicial, sendo que 
nessa hipótese também é prestada a assistência jurídica 
ao(à) sindicalizado(a) pelo setor jurídico da ADUFU-SS.

PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO 
POR TITULAÇÃO AO(À) 

PROFESSOR(A) SUBSTITUTO(A)

 O art. 16 da Lei nº 12.772/12 institui que a estrutura 
remuneratória do(a) docente é composta, basicamente, 
pelo vencimento básico e pela retribuição por titulação, 
sendo essa última uma vantagem concedida ao(à) profes-
sor(a) de acordo com a sua titulação e em consonância 
com os valores estabelecidos nos anexos do diploma legal 
mencionado.
 A referida composição, normalmente, é repeti-
da no texto dos editais voltados à contratação de profes-
sor(a) substituto(a), porém, no momento do pagamento 
desse professor(a), o setor jurídico já se deparou com ca-
sos em que o(a) docente não estava recebendo o montan-
te referente à retribuição por titulação, o que é passível 
de contestação na via judicial.
 Ressalta-se que nesta espécie de demanda é es-
sencial a verificação das disposições editalícias a respeito 
da concessão da retribuição por titulação, pois, conside-
rando a existência dos princípios da legalidade e vincula-
ção ao instrumento convocatório no ordenamento jurí-
dico brasileiro, é necessário a análise do caso concreto de 
acordo com o que está disposto no edital que orientou o 
trâmite do concurso.

APOSENTADORIA E FUNPRESP

 Conforme o art. 40, §2º e §14º da Constituição 
Federal, os proventos de aposentadoria do(a) servidor(a) 
público(a) não podem ser de valor inferior ao salário 
mínimo, assim como não podem ultrapassar o teto dos 
benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS) que é determinado no início de cada 
ano (em 2022 esse montante máximo é de R$ 7.087,22 
– sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos). 
Desse modo, foi instituído o regime próprio de previ-
dência complementar administrado pela Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
(FUNPRESP) que tem por fim propiciar um acréscimo no 
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valor da aposentadoria, em razão do valor máximo esti-
pulado pelo texto constitucional.
 O referido regime é regulamentado pela Lei nº 
12.618/2012 que estabelece que aqueles(as) servidores(as) 
que ingressaram no serviço público antes da sua vigência 
podem efetuar a sua adesão de forma prévia e voluntá-
ria, enquanto que os(as) servidores(as) que ingressaram 
no serviço público depois do início da vigência do RPC 
(04/02/2013), com remuneração superior ao limite má-
ximo dos benefícios do RGPS, serão automaticamente 
inscritos no regime de previdência complementar, sendo 
assegurada a opção de cancelamento de tal inscrição a 
qualquer tempo. Se requerido o cancelamento em até no-
venta dias contados da data da inscrição é possibilitada 
também a devolução das contribuições pagas.
 Há dois tipos de servidor(a) participante do re-
gime de previdência complementar, quais sejam, o(a) 
participante Ativo Normal e o(a) participante Ativo Alter-
nativo. Caso o(a) servidor(a) que receba acima do teto do 
RGPS tenha ingressado no serviço público federal após 
04/02/2013, a sua adesão poderá ser como participante 
Ativo Normal. Por outro lado, o(a) servidor(a) que aufere 
remuneração acima do teto do RGPS e que ingressou no 
serviço público federal antes de 04/02/2013 poderá aderir 
ao regime de previdência complementar como partici-
pante Ativo Alternativo. Por fim, aqueles(as) que recebem 
abaixo do teto do RGPS, independentemente da data de 
ingresso no serviço público federal, poderão aderir ao re-
gime em destaque como participante Ativo Alternativo.
 O(a) participante Ativo Normal recebe contribui-
ção paritária do patrocinador (órgão ao qual o(a) servi-
dor(a) está vinculado(a)); o salário de participação é cal-
culado sobre a diferença entre a remuneração e o teto do 
RGPS, sendo essa a base de cálculo da contribuição que 
poderá ser nos percentuais de 7,5%, 8% ou 8,5%; há a pos-
sibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez 
e pensão por morte; é possível  a contratação da Parcela 
Adicional de Risco (PAR) que visa melhorar as coberturas 
por invalidez e morte.
 Já no caso do(a) participante Ativo Alternativo 
não há contribuição paritária do patrocinador; o salário 
de participação, sobre o qual incidirá a alíquota de 7,5%, 
8% ou 8,5%, é definido pelo(a) contribuinte; não inclui os 
benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão por 
morte, mas eles podem ser contratados por meio da Par-
cela Adicional de Risco (PAR).
 A aposentadoria complementar será concedida 
quando o(a) servidor(a) se aposentar pelo RPPS, sen-

do possível fazer uma simulação de renda no endereço 
<www.funpresp.com.br>. Não há uma opção de resgate 
do valor total, visto que a ideia do plano é a concessão do 
benefício de forma mensal, incluindo o décimo terceiro.
 Ademais, caso ocorrer a exoneração ou a solicita-
ção de vacância antes da aposentadoria, o(a) servidor(a) 
terá as seguintes opções: a) Autopatrocínio; b) Beneficio 
Proporcional Diferido; c) Portabilidade; d) Resgate. Em 
resumo, no autopatrocínio o(a) servidor(a) permanece 
no plano mediante o pagamento da sua contribuição e da 
parcela que era paga pelo patrocinador; no benefício pro-
porcional diferido há a cessação das contribuições, mas 
a reserva do valor contribuído é deixada no FUNPRESP 
para o recebimento posterior; na portabilidade o(a) parti-
cipante transfere a sua reserva para outro plano de previ-
dência; e, por fim, no resgate há o levantamento dos valo-
res de contribuição, sendo que a parte patronal somente 
será aproveitada em um percentual progressivo que so-
mente atinge 70% a partir de 20 anos de permanência no 
plano.
 A gestão e fiscalização do fundo é feita através do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, e a execução 
do mesmo é realizada pela Diretoria Executiva. Os conse-
lhos são paritários e o presidente, com voto de minerva, é 
indicado pela Presidência da República. Em grande me-
dida o governo gere, fiscaliza e normatiza o FUNPRESP.
Ressalte-se, por fim, que em comparação ao regime pre-
videnciário anterior ao FUNPRESP, essa previdência 
complementar se revelou desfavorável ao(à) servidor(a), 
mas cuja adesão fica a critério deste(a), de acordo com o 
seu planejamento de aposentadoria.

CONCLUSÃO

 Ante o exposto, a atuação da ADUFU-SS na defe-
sa dos direitos e interesses da categoria docente também 
se concretiza na seara jurídica, a fim de que sejam obser-
vadas todas as prerrogativas e garantias dos(as) profes-
sores(as) estabelecidas na legislação e jurisprudência dos 
Tribunais brasileiros.
 Como exposto acima, vários são os temas já en-
frentados pelo setor jurídico da Seção Sindical, em prol 
dos(as) filiados(as), sendo que o setor permanece atento 
a novas demandas e à disposição da categoria por meio 
dos canais de comunicação citados.
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Declaração de Imposto de Renda: 
perguntas frequentes sobre o procedimento 

que podem auxiliar você

1) Quem deve fazer a declaração de imposto de renda e 
quais problemas a não declaração pode gerar?

 Atualmente precisa declarar quem:
• Recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tribu-
táveis no ano de 2021. Nesse rendimento entra tam-
bém o Auxílio Emergencial;
• Recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos não 
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na 
fonte;
• Realizou operações na bolsa de valores no último ano;
• Obteve ganho de capital decorrente de alienação de 
bens e direitos que está sujeita à incidência do impos-
to;
• Teve receita bruta proveniente de atividade rural aci-
ma de R$ 142.798,50 em 2021 ou queira compensar pre-
juízos acumulados de anos de anteriores;
• Era proprietário ou detinha a posse de bens ou direi-
tos, até 31 de dezembro de 2021, de bens que totaliza-
vam mais de R$ 300 mil;
• Fixou residência no Brasil durante o ano anterior e 
nesta condição se encontrava em 31/12/2021;

 Se não realizada a declaração a pessoa poderá 
cair no que popularmente se chama como “malha fina”, 
que é um procedimento investigatório promovido pela 
Receita Federal em que cada movimentação financei-
ra é analisada para se apurar se a pessoa praticou um 
crime tributário (por exemplo, sonegação fiscal) ou se 
incorreu em outras irregularidades. As sanções podem 
variar de uma aplicação de multa até a prisão.
 Além disso, no CPF da pessoa que deixar de 
fazer a declaração poderá ser incluída uma anotação 
de irregularidade ou pode ser até mesmo cancelado, o 
que dificultará vários atos da vida civil que dependam 
desse dado, como por exemplo, para a solicitação de 
empréstimos e financiamentos, prestar concurso pú-
blico, dentre outros.
 Por fim, a não entrega da declaração ou a en-
trega fora do prazo acarreta a imposição de uma multa 
que tem o valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar até 
20% do imposto devido.

2) Caso o indivíduo perca o prazo para a declaração, o que 
pode ocorrer? 

 Se a pessoa perder o prazo para a declaração 
ela deve declarar em atraso, mas com o acréscimo 
da multa mencionada que tem o valor mínimo de R$ 
165,74 e pode chegar até 20% do imposto devido, visto 

que é aplicado 1% de multa a cada mês de atraso.
 Lembrando que a não declaração também pode 
fazer com que a pessoa caia na “malha fina” e tenha 
problemas com o seu CPF, de forma que o ideal é ficar 
atento ao prazo e não deixar para fazer a declaração na 
última hora.

3) Como o/a  professor/a pode acessar o seu informe de ren-
dimentos? Quais outros documentos são necessários para 
a declaração?

 O/a professor/a acessará o seu informe de ren-
dimentos relativo à UFU através do SOU GOV. Por for-
ça da PORTARIA SGP/SEDGG/ME nº 1.455, DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 2022 do Ministério da Economia, os 
comprovantes de rendimentos para fins de Declara-
ção de Imposto de Renda serão fornecidos apenas por 
meio do SOU GOV no caso do agente público.
 Inicialmente, as informações gerais necessá-
rias para a declaração são:
• Nome completo, CPF, data de nascimento, título de 
eleitor, endereço, profissão do contribuinte;
• Nome completo, CPF, data de nascimento e grau de 
parentesco relativamente aos dependentes;
 Os documentos básicos para a declaração são 
os listados a seguir, que deverão ser providenciados 
pelo/a professor/a a depender do que se aplica a ele/ela 
em relação ao ano anterior:
• Informes de rendimentos de salários, aposentadoria, 
pensões, pró-labore e distribuição de lucros;
• Informes de rendimentos de bancos, corretoras de 
valores e investimentos (relacionados a conta corren-
te, conta poupança e aplicações financeiras);
• Comprovante de rendimentos de aluguéis de bens 
móveis e imóveis;
• Informes de rendas auferidas em 2021 como doações, 
heranças e pensão alimentícia;
• Documentos comprobatórios de compra e venda de 
bens e direitos em 2021;
• Documentos que comprovem a condição de acionista 
ou sócio em empresa;
• Recibos ou informes de rendimentos de plano de saú-
de;
• Comprovantes de gastos com médicos e dentistas 
(no comprovante deve haver o CPF do profissional ou 
o CNPJ da clínica);
• Comprovantes de despesas com educação (Nesses 
comprovantes também deve haver o CNPJ da institui-
ção de ensino e também a indicação do/a aluno/a)
• Comprovante de pagamento de previdência social, 
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tanto INSS como previdência privada;
• Recibos de doações realizadas;
• Informes de bancos e instituições financeiras sobre 
empréstimos e financiamentos;

4) Quais gastos abatem o Imposto de Renda?

 Podem ser deduzidos no imposto de renda os 
gastos com:
• Saúde (ex: plano de saúde, consultas, tratamentos 
médicos e odontológicos, fisioterapia, cirurgias e 
proteses);
• Educação (gastos com ensino infantil, fundamen-
tal, médio, superior ou técnico do contribuinte ou de 
seus dependentes);
• Previdência privada e contribuições perante o INSS
• Gastos com os dependentes;
• Pensão alimentícia determinada em decisão judi-
cial ;
• Doações realizadas.

5) Como funciona a questão do ressarcimento para do-
centes filiados/as que são conveniados/as ao plano de 
saúde?

 O plano de saúde é uma despesa que pode ser 
deduzida da base de cálculo do imposto de renda, o 
que pode resultar em um valor de imposto menor a 
ser pago ou em um aumento do valor da restituição a 
ser recebida, a depender da situação de cada contri-
buinte.
 A ADUFU-SS repassa aos professores e às 
professoras os informes de plano de saúde, para que 
seja possível ao/à docente apresentar os valores na 
declaração completa do imposto de renda, no campo 
relativo aos “pagamentos efetuados”.
 Se for o caso de restituição de valores (hipó-
tese em que é detectado que o/a contribuinte pagou 
mais impostos do que deveria), o valor excedente 
será devolvido em conta bancária de preferência do/a 
contribuinte ou através do PIX informado (tem que 
ser PIX com nº do CPF), em um dos cinco lotes do 
calendário de restituição (maio, junho, julho, agosto 
e setembro).
 É importante ressaltar que os informes de 
plano de saúde devem ser guardados pelo/a docente 
por, pelo menos, cinco anos, pois a Receita Federal 
pode pedir informações adicionais.

6) Quanto aos dependentes do/a professor/a no plano de 
saúde: a ADUFU informa os CPF’s dos dependentes no 
demonstrativo para ressarcimento? Cônjuges ou filhos/
as podem apresentar a declaração de rendimentos em 
conjunto?

 Sim, o CPF dos dependentes é informado no 
demonstrativo para ressarcimento, sendo fornecido 

pela ADUFU-SS os demonstrativos de forma sepa-
rada em relação ao titular e aos dependentes do pla-
no de saúde.
 O informe está disponível ao/à docente atra-
vés do site www.adufu.net.br/docentes.
 Se o/a cônjuge do/a professor/a ou seus/suas 
filhos/as forem seus/suas dependentes declarados 
também no imposto de renda, pode ser feita apenas 
uma declaração de imposto de renda em conjunto, 
informando separadamente as rendas de todos os 
dependentes, se houver. 

7) Quais são os direitos do/a professor/a em relação a 
este subsídio?

 O/a servidor/a público/a federal ativo ou 
inativo e o pensionista que tem plano de saúde tem 
direito a um subsídio pago pela União Federal como 
forma de ressarcir parcialmente os gastos desem-
bolsados/as com o plano. 
 Esse benefício da Saúde Suplementar tem 
caráter indenizatório e é fornecido mensalmente 
junto com a remuneração, proventos ou pensão.
 No caso dos/as docentes da UFU a adesão 
à assistência da saúde suplementar é realizada de 
acordo com o procedimento previsto no site da Uni-
versidade. Dúvidas podem ser retiradas no Setor de 
Saúde Suplementar da UFU.
 Uma vez concedido o benefício, o/a profes-
sor/a deve comprovar anualmente perante a UFU, 
até o último dia do mês de abril, os seus gastos com 
plano de saúde, a fim de manter o benefício ativo.
 Como uma conquista da gestão “Prosseguir 
na Luta” da ADUFU-SS, a Seção Sindical encami-
nhará os demonstrativos de plano de saúde direta-
mente ao Setor de Saúde Suplementar da Univer-
sidade, de forma que o/a professor/a não precisará 
enviar à UFU.

8) No caso de quem recebeu herança no último período, 
é preciso declarar?

Depende! Estará obrigado se:

a) a herança recebida superar o valor de 40mil 
reais, por se tratar de rendimentos isentos; 
b) a herança recebida que somada aos demais 
rendimentos isentos do contribuinte, ultrapasse os 
40mil reais; 
c) o patrimônio total, incluindo o patrimônio 
existente antes da herança e o patrimônio herdado, 
superar o valor de 300mil reais.

* Informações do setor jurídico da ADUFU-SS. 
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Plano de Saúde:
informe-se sobre os procedimentos para o convênio Unimed, conheça os 

contratos disponíveis, carências e valores para planos coparticipativos

      Para se conveniar ao plano de saúde, é ne-
cessária a efetivação da filiação como mem-
bro da ADUFU-SS Veja a documentação solicita-
da pela Unimed para inclusão ao plano de saúde: 

•  RG e CPF;
•  Nº do SUS (cartão emitido em qualquer unidade de 
atendimento médico conveniado ao SUS: UAIs/UBSs/ 
Postos de Saúde). Se o (a) docente já possui plano de 
saúde, este número está no verso do cartão na sigla 
“CNS”;
• Comprovante de endereço do (a) titular;

• Certidão de Casamento (para inclusão do (a) cônju-
ge);
• Certidão de nascimento ou RG e CPF (para inclusão 
de filhos/as).

      A UNIMED possui uma agenda mensal de mo-
vimentação para inclusão/exclusão/alteração de 
plano para o mês seguinte. Geralmente é entre o 
dia 15 e 20 de cada mês. Após a data final de movi-
mentação o (a) docente não será incluído (a) para 
o mês seguinte, apenas para o mês subsequente.
      Conheça, abaixo, os contratos de plano de saú-
de oferecidas pelo convênio Unimed/ADUFU:

Número do Contrato Modalidade Faixas Etárias Valores (R$) em 2022
424 Sem coparticipação

Local/Enfermaria
0 a 58 anos

Acima de 59 anos
566,94 a 1134,02

5999 Sem coparticipação
Local/Apartamento

0 a 58 anos
Acima de 59 anos

708,78 a 1417,45

5951 Sem coparticipação
Nacional/Enfermaria

0 a 58 anos
Acima de 59 anos

623,68 a 1247,43

628 Sem coparticipação
Nacional/Apartamento

0 a 58 anos
Acima de 59 anos

779,60 a 1559,19

286 Plano limitado 0 a 58 anos
Acima de 59 anos

357,75 a 715,61

22188 Coparticipativo
Referenciada/Local/Enfermaria

10 faixas etárias 129,89 a 779,12

22189 Coparticipativo
Aberta/Local/Apartamento

10 faixas etárias 149,50 a 896,74

22190 Coparticipativo
Aberta/Local/Enfermaria

10 faixas etárias 151,96 a 906,19

22191 Coparticipativo
Aberta/Local/Apartamento

10 faixas etárias 191,98 a 1144,88

50933 Coparticipativo
Aberta/Nacional/Enfermaria

10 faixas etárias 178,38 a 1063,72

50934 Coparticipativo
Aberta/Nacional/Apartamento

10 faixas etárias 205,16 a 1223,41

Obs.: Atualmente, não são mais permitidas inclusões nos planos sem coparticipação. A ADUFU está negociando 
com a Unimed novos contratos, que serão apresentados ainda em 2022.
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Conheça as carências (prazo de liberação) relacionadas aos contratos:

30 dias
Consultas, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutricionista, Psicologia, Análises 
Clínicas - exceto PAC e exames de genética, Histocitopatologia - exceto PAC, Eletrocar-
diograma convencional, Tonometria, Teste do olhinho, Teste da orelhinha, colposcopia 
e coleta de material, Cerumen - remoção, Oximetria não invasiva, Inaloterapia.

60 dias

Eletroencefalograma convencional - exceto prolongado/mapeamento cerebral, endos-
copia diagnóstica - exceto videohisteroscopia diagnóstica, Testes Otorrinolaringológi-
cos, Prova de função pulmonar, Teste Ergométrico, Análises Clínicas - PAC, Histocito-
patologia - PAC, Ex. radiológ. s/ contraste - exceto PAC mamografia - TC - RNM - interv. 
e densit., Exames da genética, Polipectomia, Mamografia inclusive a Mamografia Digi-
tal - PAC, Laringoscopia, Video-laringo-estroboscopia, Fisioterapia, Curetagem, Eletro-
coagulação e/ou Dermoabrasão Lesões de Pele e Mucosas.

90 dias
Exames e Testes Alergológicos, Exames e Testes Oftalmológicos, Ultra-sonografia, Ul-
trassonografia com doppler e Ecodoplercardiograma, Eletrocardiografia dinâmica 
(holter), Monotorização ambulatorial de pressão arterial (mapa), Exames radiológicos 
com contraste, exceto TC e RMN.

180 dias

Eletroencefalograma prolongado e mapeamento cerebral, Potencial evocado, Tomo-
grafia computadorizada, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, Densitometria 
óssea, Eletromiografia e Eletroneuromiografia, Acunputura, Arteriografia e angiogra-
fia - exceto de segmentação hospitalar, Radiologia intervencionista - exceto segmenta-
ção hospitalar, Videohisteroscopia diagnóstica, Tococardiografia, Hemodiálise, diálise 
peritonial e por cateter, Quimioterapia ambulatorial, Radioterapia (megavoltagem, co-
balterapia, cesioterapia, eletroterapia, Cirurgia oftalmológica ambulatorial, Litotripsia 
mecânica de cálculos, Proced. Ambulat. diagnóst. e terapêuticos, exceto cir. oftalmo am-
bulat., Internações Clínicas, Procedimentos Cirúrgicos, Diagnósticos Terapeut., Cirur-
gia Bariátrica, Cirurgia Laparoscopica, Diária e UTI.

Saiba os valores das coparticipações:

Coparticipação Valor

Grupo A - Consultas Eletivas e Puericultura R$25

Consultas Pronto-Socorro R$35

Grupo B - Exames com valor inferior a R$10 (Sessões de Psicoterapia, Fono-
audiologia, Nutrição e Terapias como Fisioterapia e Acupuntura)

50%

Grupo C - Exames de R$10 a R$30 R$5

Grupo D - Exames de R$30 a R$60 R$10

Grupo E - Exames de R$60 a 100 R$15

Grupo F - Exames acima de R$100 R$25

Bariátrica R$500

Mais informações: 
(34) 3236-3477 / (34) 9 8811-5989

E-mail: planodesaude@adufu.org.br
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Junte-se a nós:
informe-se sobre o nosso processo de sindicalização

Para filiação à ADUFU faz-se necessário:

1. Realizar a autorização da consignação em folha de pagamento. 
O passo a passo para realizar a autorização da consignação usando o aplicativo SouGov está disponível em: 

adufu.org.br/filie-se

2. Envio do último contracheque; 

3. Envio da ficha de filiação preenchida, datada e assinada.

O endereço de e-mail para orientações sobre o processo e envio dos documentos é: secretaria@adufu.org.br

* Com relação aos valores da contribuição: 1% a.m. (um por cento ao mês) sobre o VB (Vencimento Básico) + RT (Retribuição por 
Titulação) + anuênios, sendo descontado na folha de pagamento.
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O preço do feijão
não cabe no poema.

O preço do arroz
não cabe no poema.

Não cabem
no poema o gás
a luz o telefone

a sonegação
do leite

da carne
do açúcar

do pão

O funcionário público
não cabe no poema

com seu salário de fome
sua vida fechada

em arquivos.
Como não cabe no poema

o operário
que esmerila

seu dia de aço
e carvão

nas oficinas escuras

— porque o poema,
senhores,

está fechado:
“não há vagas”

Só cabe no poema
o homem sem estômago

a mulher de nuvens
a fruta sem preço

O poema, senhores,
não fede

nem cheira

“Não há vagas”, Ferreira Gullar



Conheça os canais 
de comunicação 
da ADUFU
• site institucional: www.adufu.org.br
• página institucional do Facebook: fb.com/adufuss
• página institucional do Instagram: instagram.com/adufuss
• podcast Linha de Frente: spoti.fi/3GXtoAl
• canal de Vídeos no Youtube: youtube.com/adufuss
• lista de divulgação no Whatsapp: bit.ly/3xCJ2ix
• jornal impresso Linha de Frente
ACESSE TODOS OS CANAIS: linktr.ee/adufuss
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