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Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito democra-
ticamente pelo povo brasileiro no final de 
outubro. Novembro se inicia com uma ver-
dadeira mudança de ares: o Brasil voltará à 

normalidade.
Após quatro anos de conflito entre os quatro pode-

res - executivo, legislativo, judiciário e mídia - incita-
do por Jair Bolsonaro, chega a ser um alento observar 
Lula cumprimentando cordialmente os ministros do 
Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado. A 
imprensa, antes desrespeitada, xingada, colocada em 
um cercadinho, agora consegue executar o seu traba-
lho de maneira democrática.

Os burburinhos acerca da escolha dos/as minis-
tros/as estão por toda parte: apenas nomes compe-
tentes, sérios e com trajetória política e profissional 
invejáveis: Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina 
Silva, Alexandre Padilha, Isolda Cela, Daniela Mer-
cury, Chico César, Celso Amorim, e assim por diante. 
Ademais, contando com acenos e cumprimentos do 
mundo inteiro, Lula eleva o nível de nossas relações 
exteriores, mostrando o grande estadista que é.

Fernando Haddad, responsável por significativos 
avanços da educação brasileira durante o seu período 
como ministro (sete anos), comanda a transição da 
pasta que será uma das mais importantes para o go-
verno: Lula afirmou por mais de uma vez que o gran-
de desafio da educação será resolver o atraso dos mais 
pobres, que não puderam estudar em meio à pande-

mia de Covid-19. Existem propostas, também, para o 
ensino superior, que atualmente está sucateado, com 
universidades e institutos sem dinheiro para custear 
o básico.

À frente do processo transitório está Geraldo Al-
ckmin, dialogando com todos no sentido de garantir 
o orçamento necessário para o próximo ano, dando 
prioridade ao Bolsa Família de seiscentos reais, à con-
tinuidade das obras públicas e ao combate à miséria. 

Bloqueando rodovias, importunando os quar-
téis, exigindo intervenção militar e pedindo socorro 
às Forças Armadas estão os golpistas que ainda não 
aceitaram o resultado das eleições. A polícia faz vista 
grossa, mas deveria agir com pulso firme: criminosos 
e golpistas deveriam responder pelos seus atos.

Na capa desta edição do Linha de Frente vemos 
uma magnífica obra de Abdias do Nascimento, ator, 
poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, profes-
sor universitário, político e ativista dos direitos civis e 
humanos das populações negras brasileiras. A tela faz 
referência à nossa bandeira, associando-a aos donos 
desta terra: os povos indígenas.

É com os ares da obra de Abdias, que estampa de-
mocracia e respeito ao povo brasileiro em sua tota-
lidade, que colocamos mais uma edição deste jornal 
nas ruas: confiando que teremos um Brasil feliz de 
volta, trazendo a bandeira brasileira de volta às nos-
sas mãos.

Boa leitura!

EDITORIAL
MUDANÇA DE ARES
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Em 2022, houve uma circular da Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas (PROGEP), após instigação por parte do gover-
no federal, que definiria o controle de ponto para docen-
tes da UFU. O controle da frequência dos servidores é feito 
por meio do Sistema de Registo Eletrônico de Frequência, 
SisRef, e foi pauta de debate no Conselho Diretor da UFU 
(ConDir) no dia 3 de junho, após protesto da ADUFU-SS 
no mês de fevereiro, logo no início do ano. A preocupação 
da Seção Sindical é sobre a ilegalidade que permeia a me-
dida e prontificou-se a defender e lutar à favor da catego-
ria docente. 

De acordo com o Decreto nº 1.867/1996, os/as servido-
res públicos cujos compromissos de trabalho não se dão 
na jornada comum de oito horas diárias estão dispensa-
dos do uso do ponto, mesmo que outros/as servidores te-
nham que prestar controle de frequência - as exceções, de 
acordo com o Decreto nº 1.590/1995, são os/as Professores/
as da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. 

De acordo com a Nota Técnica SEI nº 28499/2020, do 
Ministério da Economia, divulgada pela assessoria jurí-
dica do ANDES-SN, que trata sobre a exigência do ponto 
eletrônico para docentes do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico (EBTT), “[...] A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica prevê expressamente que 
quanto à regulação, avaliação e supervisão das instituições 
federais e dos cursos de educação superior, os Institutos 
Federais são equiparados às Universidades Federais. Se 
assim o é para a concretização de deveres e de oferta da 
atividade de ensino, pesquisa e extensão, aos seus docen-
tes também deve ser garantido o mesmo direito para o 
exercício da mesma atividade quanto à desnecessidade de 
registro de controle de frequência”.

É amplamente sabido que a carreira EBTT sempre en-

frentou desentendimentos em relação ao assunto, prin-
cipalmente pela carga horária não englobar apenas a sala 
de aula, mas também pesquisas e projetos de extensão - 
além de que, muito do trabalho feito pelo/a professor/a, é 
executado em sua própria residência. A falta de clareza e 
especificidade nas regulamentações é o que causa desen-
tendimentos na Administração Pública Federal. 

Segundo Márcio Magno, pró-reitor da PROGEP, “Lá 
em 1996, colocou-se a necessidade de se fazer um modelo 
eletrônico [de ponto], que cada instituição ou órgão defi-
nisse. Nessa época não se falou na carreira EBTT - não foi 
inserida dentro desse contexto porque naquele momento, 
lá atrás, a carreira não existia. Hoje temos uma nota téc-
nica do Ministério que diz que não há amparo para deixar 
esse grupo fora do registro. Recentemente nós aprovamos 
uma resolução que trata do programa de gestão na Uni-
versidade, diferentemente do magistério superior que 
não pode entrar no programa de gestão, o EBTT sim. Para 
aqueles/as servidores/as que participam do programa se 
libera o ponto eletrônico. Foi uma maneira que a univer-
sidade criou para resolver essa questão do ponto dos/as 
professores/as do EBTT”. 

O Secretário de Formação Sindical da ADUFU-SS, pro-
fessor Edilson Graciolli, reitera que “[...] A decisão à que 
chegou o ConDir foi uma decisão intermediária que, na 
verdade, não resolve de maneira definitiva o problema. Foi 
submetida à votação a proposta de saber se esse controle 
de frequência continuará a ser feito no âmbito da PROGEP 
ou se esse controle seria feito por quem está nas direções 
das unidades acadêmicas. Ganhou a primeira proposta. 
Nós ainda estamos analisando se, mesmo assim, é o caso 
de judicializar. O sindicato está atento à que o ordenamen-
to legal a que está afeito esse tipo de assunto não seja feri-
do. Não podemos aceitar que instruções normativas e/ou 
ofícios se sobreponham à legislação vigente”. 

Governo Federal quer impor controle 
de ponto aos docentes da UFU

Angélica Neiva
Estagiária de Jornalismo da ADUFU-SS
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Votar em que não aprova para vencer quem mais rejei-
ta. Vai ser seu voto? Clivagem eleitoral definidora da di-
visão do eleitorado em dois Brasis que votarão de forma 
cristalina, da seguinte maneira: camadas populares versus 
as fatias privilegiadas. Votarão  Lula os grupos da base da 
pirâmide social: mulheres, negros, pobres e moradores do 
Nordeste. Em Bolsonaro serão estratos: homens, brancos, 
ricos e empresários. Polarização política, social e afetiva 
decorrente da crise econômica que divide eleitoralmente 
os Brasis entre as camadas populares e camadas elitizadas. 
Toda eleição põe em jogo direitos, privilégios e recursos.

Populismo molda a democracia eleitoral brasileira. Lí-
deres populistas à esquerda enfatizam a divisão de classes, 
atacam os ricos e privilegiados e defendem a regulação 
econômica; à direita, exploram divisões étnicas ou religio-
sas, atacam elites liberais e globalistas, defendem as tra-
dições nacionais. Experimentos populistas à esquerda e à 
direita sempre fracassam em todos os tempos, apesar do 
sucesso eleitoral inicial.

Amálgama direita/esquerda com populismo conjura a 
palavra mágica “povo”, sem apresentarem projeto algum 
para o Brasil. O debate público eleitoral são guerras cul-
turais e os candidatos numa “luta livre”, um contra outro, 
reais ou fabricados. A divisão maniqueísta da sociedade 
entre povo e elite corrupta controladora das instituições 
do Estado e da sociedade civil. Piamente, cada candidato 
é o único a saber o que o “povo” precisa e deseja: é o líder 
“sabe-tudo”, deixa que eu chuto.

A sociedade brasileira com seu Estado demiurgo que 
é mais sábio para cuidar da economia, sempre produzin-
do desastres prolonga o empobrecimento da maioria dos 
brasileiros desde a Proclamação da República. Desenvol-
vimento humano, político e econômico, para a maioria do 
eleitorado, responsabilidade única dos líderes populistas 
à esquerda e à direita. Com sua “varinha de condão” cria-

rá o paraíso-Brasil. Polarização eleitoral para conquistar a 
Presidência entre os dois Brasis para, deliberadamente, de 
forma nefasta ao rés do chão impossibilitará a benfazeja 
educação, saúde, economia e política democrática.

Enganosa ilusão a espera do líder populista vencedor 
de um futuro melhor para o Brasil. As campanhas elei-
torais não debatem entre elas projetos nacionais: o líder 
vencedor sabe o que os brasileiros desejam e esperam. A 
maioria do eleitorado é expectadora e coadjuvante dessas 
nefastas campanhas com recursos públicos: fundo parti-
dário e eleitoral.

Eleição democrática é a troca regular de elites, substi-
tuição pacífica das elites governantes de tempos em tem-
pos. O ciclo eleitoral brasileiro com seus líderes populistas 
resulta na continuidade e institucionalização das desi-
gualdades socioeconômicas para a maioria dos brasileiros.  
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV não oferece-
rá soluções para os problemas candentes brasileiros. Aos 
eleitores que não gostarem do presidente eleito, sobrará 
esperar a próxima eleição para, novamente, escolher o 
“salvador da pátria” da vez.

Dois Brasis Polarizados

João Batista Domingues Filho
Cientista Político - Professor Aposentado do INCIS/UFU

Bandeira do Brasil recriada pelo carnavalesco da 
Estação Primeira de Mangueira, Leandro Vieira (2019).
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Efeitos dos cortes 
orçamentários na UFU

O descaso com a educação superior pública
e seu desdobramento na cidade de Uberlândia

Enquanto o Brasil passava por um momen-
to de crise econômica durante o governo 
de Michel Temer, foi aprovada a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 241, que 

começou a valer em 2017. A PEC visa o congelamento do 
teto de investimentos do governo em muitos setores, ou 
seja, existe um limite para os gastos governamentais pelos 
próximos 20 anos. Com essa deliberação, algumas áreas 
de extrema importância para a população, garantidas por 
lei, como a saúde e a educação, ficaram prejudicadas, pois 
os recursos financeiros são restringidos e controlados pelo 
Governo Federal. 

Em 2019, já ao longo do mandato do presidente Jair 
Bolsonaro, foram limitados 1,7 bilhões de reais das univer-
sidades públicas. De acordo com o Ministério da Educação 
(MEC), essa decisão foi motivada pela baixa arrecadação 
de impostos, que estava menor do que o imaginado. Ao ser 
entrevistado pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, o ex-minis-
tro da educação, Abraham Weintraub, vinculou o contin-
genciamento à “balbúrdia” das universidades. 

Com a imprevisibilidade da pandemia da Covid-19, 
em 2020 e 2021, os gastos extrapolaram o planejado pelo 
Governo Federal. Mesmo com o fechamento das escolas e 
universidades, a necessidade e possibilidade do surgimen-
to de um ensino remoto especial carecia de verba - e foi 
exatamente o oposto que aconteceu. Segundo o jornal Cor-
reio Braziliense, a educação básica encerrou o ano de 2020 
com o menor investimento desde 2010, o que impossibili-
tou diversas escolas públicas de continuarem as atividades 
durante esse período.  Já em 2021, o Ministério da Educa-
ção teve R$2,7 bilhões bloqueados e R$2,2 bilhões vetados 
pelo próprio presidente. No fim das contas, cerca de R$5 
bilhões a menos, do total de R$9,2 bilhões.

E a UFU?

A Audiência Pública “Cortes Orçamentários sobre as 
universidades federais: impactos na UFU” ocorreu no dia 
26 de julho de 2022, das 17h às 19h, na Câmara Municipal 
de Uberlândia. O objetivo da Audiência foi discutir as pre-
ocupações perante a UFU, que têm sofrido com o corte de 
verbas - que impacta diretamente os resultados de pesqui-
sas e projetos, além de limitar o acesso às bolsas estudan-
tis. 

A mesa foi composta pelo reitor da UFU, professor 
Valder Steffen Junior; o presidente da ADUFU, professor 
Sidiney Ruocco Junior; o Secretário de Formação Sindi-
cal da ADUFU, prof. Edilson Graciolli e o coordenador do 
SINTET-UFU, Robson Carneiro. A Audiência foi presidida 
pela vereadora Amanda Gondim, e contou com a presença 
das vereadoras Liza Prado e Cláudia Guerra. A iniciativa de 
realizar uma Audiência Pública veio da ADUFU-SS. Assim, 
foi formalizada pelo gabinete da vereadora Amanda Gon-
dim à Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consu-
midor, e presidida pela vereadora Liza Prado. 

Segundo o reitor da UFU, que apresentou uma tabela 
comparativa, “[...] se observa que o orçamento da UFU (de 
2015 até 2022) decresce cerca de vinte e um milhões por 
ano. É extremamente preocupante. Em 2019, o orçamento 
do conjunto das universidades federais (69, no total) sig-
nificava, aproximadamente, R$6,2 bilhões. Em 2022, esses 
valores caem para R$5,2 bilhões; e com os cortes introdu-
zidos no início deste ano, o valor cai, ainda, para R$4,5 bi-
lhões. Parece que a educação não cabe dentro do teto dos 
gastos”. 

Além disso, o reitor concluiu: “[...] tudo que foi reajus-
tado durante o período da pandemia, teve que ser revisto. 

Angélica Neiva
Estagiária de Jornalismo da ADUFU-SS
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Nosso pró-reitor de planejamento e administração disse 
que não há mais o que ser ajustado. O que podia ser feito 
para economizar aqui e ali, já foi feito”. 

Ainda, a audiência trouxe à tona a problemática das 
censuras vividas pelas universidades, que têm sido obser-
vadas desde o início do mandato do atual presidente Jair 
Bolsonaro. Em ano eleitoral, é inadmissível que a liberda-
de de expressão do ensino público seja contestada - mas 
não surpreendente. Em 2018, por exemplo, foram vários 
os relatos de perseguições dentro das instituições federais. 
Num contexto mais recente, 2021, o Ministério da Educa-
ção encaminhou um ofício que exige providências para 
“prevenir e punir atos político-partidários nas instituições 
públicas federais de ensino”.

“[...] e agora, no momento eleitoral, querem calar o de-
bate político. Querem calar a Universidade, detentora de 
autonomia constitucional. Estamos aqui, também, fazen-
do uma denúncia. A emenda do teto nos colocou sob um 
teto que esmaga as nossas cabeças, e nós já prevíamos isso. 
É um teto ultra baixo!”, afirmou o presidente da ADUFU, 
Sidiney Ruocco Junior.
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Estudante protesta em ato em defesa da educação e da democracia no dia 
18/10/2022, no centro de Uberlândia

Mesa composta para audiência pública “Cortes orçamentários sobre as universidades federais: impactos na UFU”, ocorrida no dia 16/07/2022. Da esquerda para 
direita: Vereadora Claudia Guerra (PDT), Edilson José Graciolli  (Secretário de Formação Sindical da ADUFU), Sidiney Ruocco  Júnior (Presidente da ADUFU), 

Vereadora Liza Prado (Patriota), Vereadora Amanda Gondim (PDT), Valder Steffen Júnior (Reitor da UFU), Robson Carneiro (Coordenador do Sintet/UFU)
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N
osso país vive um momento crítico em relação ao 
investimento na educação pública, um desmonte 
organizado pelo Governo Federal através da extin-
ção de políticas públicas, fim do mínimo de inves-

timento na educação, além da perseguição às instituições 
e seus representantes. Ainda, o cenário se agrava quando 
são levadas em consideração as desigualdades escancara-
das pela pandemia da Covid-19, que, somadas, ocasionam 
uma verdadeira crise humanitária.

Historicamente, a educação no Brasil foi construída 
como forma de controle social, para manutenção de uma 
estrutura oligárquica e escravocrata. Em uma sociedade 
marcada por segregação, constituída de forma a perpe-
trar desigualdades, as políticas públicas têm a função de 
garantir aos cidadãos a possibilidade de ingressar na Uni-
versidade, se manter e ter condições de se formar, ocupan-
do lugar na cadeia produtiva, na pesquisa, rompendo com 
ciclos de manutenção de desigualdades.

Na garantia do direito fundamental à educação, é de-
ver do Estado garantir as condições mínimas de perma-
nência do indivíduo dentro do sistema de ensino para sua 
formação e inserção no mercado de trabalho. Sob qual-
quer aspecto a dignidade e bem estar no desenvolvimento 
humano perpassa a garantia de condições em equidade 
para quem necessita de maior amparo. As condições fo-
ram construídas de forma desigual e há uma subversão 
que transformou ao longo do tempo o ensino universitá-
rio gratuito em um espaço elitizado por um processo de 
educação construído na desigualdade racial e social. Insiro 
aqui também elementos de um processo excludente e ca-
pacitista que não contempla corpos diversos de um padrão 
social estabelecido. Quanto mais nos aprofundamos nesta 
relação, encontramos grupos colocados como “indesejá-
veis” na construção social do país. O acesso de pessoas com 
deficiência a uma educação para promoção de sua própria 
autonomia é precário, apesar da Lei Brasileira de Inclusão 

e suas garantias. 
Entendendo a educação pública como uma forma de 

rompimento de estruturas e uma forma de direito hu-
mano, o amplo acesso deve ser garantido e facilitado. Por 
outro lado, o que percebemos é um constante desmonte, 
excluindo pessoas do acesso ao básico para a permanência 
nas universidades.

Hoje, o Brasil é assolado pela fome, pelo desemprego, 
pessoas perdendo o acesso à moradia e esses fatores se in-
terligam aos cortes na educação, sobretudo nas políticas 
públicas de apoio e amparo aos estudantes de baixa renda. 
Ademais, as próprias estruturas das universidades são afe-
tadas pelos cortes, inviabilizando as pesquisas, a  extensão, 
o fomento à educação e, sobretudo, o acesso da população 
à Universidade Pública.

Vivemos um momento complicado em vários setores, 
extremamente delicado, contudo, em 2022 temos uma 
oportunidade de nos comprometermos com atores políti-
cos com pautas principais voltadas aos direitos humanos, 
sobretudo com as relacionadas à educação e distribuição 
de renda.

A Política Pública de desmonte da 
educação no Brasil

Amanda Gondim
Vereadora de Uberlândia

A crise da educação no Brasil 
não é uma crise; é um projeto 

Darcy Ribeiro
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Gestão Prosseguir na Luta realiza edição histórica 
do Baile da ADUFU

N
este ano, o tradicional Baile da ADUFU – Seção Sindi-
cal teve como tema “Estão voltando as flores”, em refe-
rência ao contexto pós-pandemia e às eleições de 2022. 
Após dois anos sem a festa, a edição contou com cerca 

de 500 convidados/as. Os/As professores/as filiados/as foram 
presenteados com a gratuidade do ingresso. Os/as acompa-
nhantes também contaram com substancial subsídio no valor 
do ingresso.

O Palácio de Cristal abrigou a edição histórica do Baile da 
ADUFU, com impecável decoração, farta mesa de frios, jantar 
saboroso e diversificado e uma variedade de bebidas (drinks al-
cóolicos e não alcóolicos, cervejas, sucos e refrigerantes).

A música ficou por conta da Banda Chiquita Bakana, que 
possui como vocalista a cantora Adriana Francisco. Executando 
um riquíssimo repertório de música popular brasileira, a banda 
agraciou o público com canções de Chico Buarque, Tim Maia, 
Elis Regina, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, den-
tre outros artistas.

“Conseguimos organizar um grande e bonito Baile, que reu-
niu pessoas que há muito tempo não se encontravam. A pande-
mia nos distanciou e esta edição do Baile nos reaproximou no-
vamente, reacendeu as esperanças em nossos corações”, revela 
Edilamar Rezende, Secretária Cultural da gestão “Prosseguir 
na Luta”.

O Baile da ADUFU foi organizado contando com o trabalho 
da Diretoria Executiva e da Comissão de Cultura e Eventos, 
composta pela diretora Edilamar Rezende e pelos docentes Ha-
roldo de Resende (FACED) e Luiz Avelino da Silva (IP).

Da esquerda para direita, de cima para baixo: Edilamar Rezende (Secretária Cultural da ADUFU), Sidiney Ruocco Junior (Presidente da ADUFU), Vanessa Matos (Primeira Secretária da ADUFU) dialogam com os docentes e 
anunciam o novo site da ADUFU;  Professoras da Eseba se divertem do baile  da ADUFU; Baile conta com apresentação surpresa de Luiz Salgado ; Adriana Francisco, vocalista da banda Chiquita Bakana anima o público com 

o melhor da música popular brasileira. Fonte: Arquivo ADUFU.

Isley Borges
Jornalista da ADUFU-SS
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Gestão Prosseguir na Luta realiza edição histórica 
do Baile da ADUFU

Da esquerda para direita, de cima para baixo: Edilamar Rezende (Secretária Cultural da ADUFU), Sidiney Ruocco Junior (Presidente da ADUFU), Vanessa Matos (Primeira Secretária da ADUFU) dialogam com os docentes e 
anunciam o novo site da ADUFU;  Professoras da Eseba se divertem do baile  da ADUFU; Baile conta com apresentação surpresa de Luiz Salgado ; Adriana Francisco, vocalista da banda Chiquita Bakana anima o público com 

o melhor da música popular brasileira. Fonte: Arquivo ADUFU.



10

ADUFU-SS marca presença 
em eventos do ANDES-SN

Confira os detalhes da participação da Seção Sindical em eventos 
nacionais que debatem temas de extrema relevância para a 

categoria docente

10

40º Congresso do ANDES

Na manhã de 27 de março de 2022 teve início 
o 40º Congresso do ANDES-SN, em Porto 
Alegre-RS. A delegação que representou 
a ADUFU-SS, composta pelos professores 

Sidiney Ruocco (presidente da ADUFU), Silma Nunes 
(secretária-geral da ADUFU) e Jorgetânia Ferreira se fez 
presente no Auditório Araújo Viana e na UFGRS em to-
dos os dias do evento, locais que abrigaram as atividades 
do Congresso. Os números do encontro contabilizaram 
89 seções sindicais, 445 delegados/as, 146 observadores/
as, 14 convidados/as e 34 diretores/as.

Na manhã de 28 de março, a ADUFU-SS conseguiu 
aprovação do Texto de Resolução 62 nos Grupos Mistos 
do 40º Congresso do ANDES-SN. O texto foi produzido 
pelo Grupo de Trabalho de Política Educacional (GTPE) 
e apoiado pela Diretoria Executiva da seção sindical. No 
texto está contido um posicionamento contrário à Reso-
lução 02/2019, que versa sobre a política de formação de 
professores. Outros temas como a exigência do compro-
vante de vacinação para retorno às aulas presenciais nas 
universidades também figuraram nos grupos.

No dia 29 de março, a delegação da ADUFU-SS no 
40º Congresso do ANDES-SN participou, pela manhã, 
dos Grupos Mistos de discussão, que pautaram as ques-
tões organizativas e financeiras do Sindicato Nacional. 
A principal temática que figurou no grupo diz respeito 
ao processo eleitoral para a Diretoria do ANDES-SN, que 
deve ser adiado para o ano de 2023.

Na tarde do dia 29 ocorreu a Plenária do Tema II - Pla-
no de Lutas dos Setores, que reúne discussões, encami-
nhamentos e deliberações sobre os setores municipais, 

estaduais e federais (IEES, IMES e IFES). A delegação da 
ADUFU-SS protagonizou o debate sobre a luta pelo res-
sarcimento dos custos do trabalho remoto, impedindo 
que os ônus recaiam sobre os trabalhadores e trabalha-
doras da educação, quando sugeriu a inserção deste item 
no Texto de Resolução 16. O presidente da seção sindical, 
professor Sidiney Ruocco e a professora Jorgetânia Fer-
reira fizeram a defesa no plenário do Auditório Araújo 
Vianna. 

“Esta foi mais uma vitória da ADUFU neste Con-
gresso do ANDES. Conseguimos debater e aprovar um 
importante tema desenvolvido na Assembleia Geral da 
nossa seção sindical. Professores e professoras de todo o 
País nos apoiaram, porque sabem que estamos em des-
vantagem com o ensino remoto, que aumentou a nossa 
conta de energia, nos obrigou a comprar equipamentos, 
contratar planos de internet e garantir toda a estrutura 
necessária para ensino, pesquisa e extensão”, declara o 
professor Sidiney, presidente da ADUFU.

Docentes presentes no Congresso, de outras seções 
sindicais, como Rafaela Cruz, da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (Aduferpe), e Osmar Gomes, da 
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (Adufpi), fi-
zeram falas de apoio à inserção do item proposto pela 
ADUFU-SS.

“A gente precisa conversar sobre as nossas condições 
concretas de trabalho. Nós sabemos que gestores e em-
presários tiveram economia com a pandemia, nós sabe-
mos que isso aconteceu. Mas o inverso ocorreu em rela-
ção a professores e professoras, pois tivemos custos com 
energia, com internet, com equipamentos. Nós sabemos 
que era necessário suspender o trabalho presencial por 
causa da pandemia, mas esse ônus não pode ficar só com 
a gente”, conta a professora Jorgetânia Ferreira.

A tarde do dia 30 de março se iniciou com a discus-

Isley Borges
Jornalista da ADUFU-SS
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são das questões organizativas e financeiras do Sindica-
to Nacional. A Diretoria do ANDES-SN optou por iniciar 
os debates a partir da temática das próximas eleições do 
Sindicato Nacional. O plenário, em síntese, ficou respon-
sável por apreciar duas propostas antagônicas: a primei-
ra, proposta pela atual Diretoria, que adiava o processo 
eleitoral para o ano de 2023, com início no 41º Congresso; 
e a segunda, formulada por um grande grupo de docen-
tes, que defendia as eleições ainda neste ano.

A professora Jorgetânia Ferreira, delegada da ADUFU-
-SS, levou ao plenário a posição da seção sindical, discu-
tida e aprovada em Assembleia Geral: uma proposta cal-
cada na centralidade da luta, com eleições em meados de 
dezembro e posse da nova Diretoria em janeiro de 2023, 
em um Conad Extraordinário. Infelizmente, a proposta 
não foi apreciada, pois foi considerada e encaminhada a 
proposição apresentada pela atual Diretoria.

No último dia de plenárias do 40º Congresso do AN-
DES-SN, os/as participantes se dedicaram à discussão e 
deliberação do Plano de Lutas Gerais do Sindicato Nacio-
nal. As resoluções aprovadas irão pautar as lutas e ações 
da entidade em 2022. Num primeiro bloco, foram apre-
ciados os textos referentes aos Grupos de Trabalho de 
Comunicação e Artes, Ciência e Tecnologia e Política de 
Formação Sindical.

65º Conad
 
Os/as docentes da UFU foram representados pela 

delegação da ADUFU-SS no 65º Conselho do Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Su-
perior (Conad) do ANDES-SN, que ocorreu entre os dias 
15 e 17 de julho na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista – BA. O grupo foi 
indicado e aprovado em Assembleia Geral da categoria, 
ocorrida em 10 de junho de 2022, e foi composto pelos 
professores Sidiney Ruocco Junior (Presidente da seção 
sindical), Diogo Novaes (Tesoureiro da seção sindical) e 
Ricardo Brocenschi (docente do Instituto de Química da 
UFU). Participaram do Conselho 58 seções sindicais, 55 
delegados/as, 109 observadores/as, 07 convidados/as, 26 
diretores/as do ANDES-SN, totalizando 197 participan-
tes.

O presidente da ADUFU-SS, delegado do 65º Conad 
do ANDES-SN, professor Sidiney Ruocco Junior, desta-
cou dois temas importantes que figuraram nos Grupos 
Mistos do primeiro dia do Conselho. O Texto-Resolução 
10, intitulado “Elaboração de Parecer, pela Assessoria Ju-
rídica Nacional do ANDES-SN, sobre as Mudanças Estru-

turais e Parametrais do Regime Previdenciário dos(as) 
Servidores(as) Públicos(as) Federais e Desestruturação 
do Modelo de Repartição Simples”, proposto pela Direto-
ria Executiva da ADUFU-SS foi acolhido amplamente pe-
los Grupos, e deve ser aprovado em Plenária. A proposta 
denuncia o desinvestimento do governo federal na Previ-
dência e prevê um futuro calote por causa da Emenda do 
Teto de Gastos. A outra proposta debatida nos Grupos foi 
o envio de uma carta do ANDES-SN a todos/as os/as pre-
sidenciáveis, com exceção de Bolsonaro, com uma pauta 
de reivindicações da categoria docente.

“A participação neste Conad tem sido uma ótima 
oportunidade de compreender como as articulações 
políticas da categoria dos docentes do ensino superior 
ocorrem. Tenho a possibilidade de vivenciar os debates 
sugeridos por diferentes seções sindicais e elaborar, de 
forma conjunta, temas importantes para a luta e garan-
tir os direitos da categoria junto à base”, afirma Ricardo 
Brocenschi, professor da UFU que participa pela primei-
ra vez como observador do evento.

Na noite do segundo dia do 65º Conad do ANDES-SN, 
16 de julho, a Plenária de Atualização do Plano de Lutas 
dos Setores e do Plano Geral de Lutas discutiu o Texto-
-Resolução 10, intitulado “Elaboração de Parecer, pela 
Assessoria Jurídica Nacional do ANDES-SN, sobre as 
Mudanças Estruturais e Parametrais do Regime Previ-
denciário dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Federais e 
Desestruturação do Modelo de Repartição Simples”, pro-
posto pela Diretoria Executiva da ADUFU-SS. A proposta 
foi aprovada por ampla maioria pelo Conselho, com ape-
nas um voto contrário. Ela denuncia o desinvestimento 
do governo federal na Previdência e prevê um futuro 
calote, aprofundado pela Reforma da Previdência do Go-
verno Bolsonaro.

Uma conselheira questionou o conteúdo não do TR, 
mas do texto de apoio a ele, argumentando que ele en-
dossaria um conflito geracional, pois levaria a entender 
que os/as servidores/as já aposentados há mais tempo es-
tariam em vantagem em comparação aos recentemente 
aposentados ou aos que ainda vão se aposentar, explican-
do que a problemática da previdência afeta a todos/as. O 
presidente da ADUFU, professor Sidiney Ruocco Junior, 
esclareceu o questionamento durante a sua fala.

A professora Eblin Farage (ADUFF) fez uma fala de 
apoio ao TR, todavia, ressaltou que o pedido de análise 
da Assessoria Jurídica do ANDES-SN, expressa no Texto, 
poderia ter sido feita por e-mail e, não, no Conselho. O 
presidente da ADUFU-SS elucidou a docente, aclarando 
que o tema não teve espaço no encontro nacional do jurí-
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dico do Sindicato Nacional, apesar de ter sido levantado 
pela assessoria da ADUFU-SS e, por isso, a seção sindical 
decidiu recorrer ao Conad.

O terceiro dia do evento foi iniciado pela Plenária so-
bre as Questões Organizativas e Financeiras do Sindicato 
Nacional. Nos primeiros instantes da Plenária, o presi-
dente da ADUFU-SS, professor Sidiney Ruocco Junior, 
fez uma intervenção importante, analisando o superávit 
anual do caixa do ANDES-SN, que atualmente é superior 
a cinco milhões de reais. Ele destacou a importância de 
que o Sindicato Nacional se responsabilize financeira-
mente por questões como um software de gerenciamen-
to das seções sindicais e reveja os rateios dos eventos, 
uma vez que conta com recursos abundantes, podendo 
dar algum alívio financeiro às seções sindicais, especial-
mente às menores. 

Posteriormente, os participantes do Conad se debru-
çaram sobre um pedido de expulsão de um sindicalizado, 
vinculado à Associação dos Docentes da Universidade 
Federal do Mato Grosso (ADUFMAT). Foi instituída, an-
teriormente, uma Comissão específica para análise do 
caso, que envolve acusações ao professor que dizem res-
peito a assédio moral e prática indevida de apropriação 
de salário de uma funcionária dentro da estrutura orga-
nizativa da Regional Pantanal do ANDES-SN. O relatório 
da referida Comissão foi impresso e distribuído aos par-
ticipantes do evento, no primeiro dia. A Comissão apre-
sentou o seu relatório e o acusado expôs a sua defesa, por 
tempo igual, de 15 minutos. Muitos/as docentes aponta-
ram o desconforto de julgarem um de seus colegas e fri-
saram que o tempo para análise dos fatos e documentos 
foi curto, impossibilitando um posicionamento seguro. 
Outros/as, concordaram com o rito e com o documento 
apresentado pela Comissão. A Plenária, então, votou pela 
exclusão do docente da base do Sindicato. O delegado da 
ADUFU-SS se absteve do voto e registrou declaração de 
voto: “a nossa delegação entendeu que há fortes indícios 
de culpa do acusado, mas também percebeu fortes vícios 
no processo, que atentam contra a presunção de inocên-
cia e contra a ampla defesa do acusado”.

Pela tarde, ocorreu a discussão do Texto-Resolução 
18 proposto pela Diretoria Executiva da ADUFU-SS, que 
versou sobre a necessidade de suporte do ANDES-SN à 
implementação dos meios necessários para a plena ade-
quação das seções sindicais à Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei nº 13.709/2018). Após debates nos Grupos Mis-
tos, a Diretoria do ANDES-SN propôs uma compatibili-
zação não favorável à proposta original, que prevê apenas 
uma orientação do ANDES-SN às seções sindicais sobre 

a legislação. O presidente da ADUFU fez o uso da fala 
na Plenária, jogando luz sobre este fato, afirmando que 
esperava do ANDES-SN mais que orientações, mas um 
apoio, um suporte, para a adequação da lei. Em diálogo 
com a Diretoria do ANDES-SN, foi feito um acordo para 
aprovação da essência da proposta, que definiu orienta-
ção e suporte do Sindicato Nacional às seções sindicais 
no que tange ao cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados.

 

Encontro sobre carreira
 da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica (EBTT)

O ANDES-SN realizou, no período de 21 a 23 de ou-
tubro de 2022 o III Encontro Nacional sobre a Carreira 
EBTT, em Vitória-ES. Neste evento, representaram a 
ADUFU-SS as docentes da ESEBA: Andréa Porto Ribei-
ro, Joice Ribeiro Machado da Silva e a Secretária Geral da 
ADUFU-SS, Profª Silma do Carmo Nunes.

Com a programação bastante extensa, o III encon-
tro discutiu os seguintes temas: 1) Cortes em Educação, 
Ciência e Tecnologia: conjuntura, resistência e luta; 2) 
Carreira, Educação Básica, Adoecimento, Condições de 
Trabalho no contexto de Cortes Orçamentários; 3) Rodas 
de Conversas abordando: a) Controle do Trabalho e Pre-
carização/Ponto Eletrônico e a Portaria 983; b) Reforma 
do Ensino Médio/BNCC; c) Educação Infantil; d) Retorno 
Presencial; 4) Militarização e Combate ao Fascismo.

As discussões apresentadas foram importantes para 
a recuperação da luta em favor dos Colégios de Aplica-
ção, tendo como eixo a discussão sobre a existência e a 
permanência destes Colégios como espaço de produção 
de conhecimentos e práticas pedagógicas em favor da 
educação básica, pública e de qualidade para todos os ní-
veis e para a Nação. Também discutiu-se a necessidade 
de se exigir, do próximo governo, o fim do projeto sobre 
o denominado Novo Ensino Médio e a militarização da 
educação, intervindo no MEC para (re)construir política 
para a Educação Básica.

O III Encontro EBTT recuperou e reafirmou a neces-
sidade de continuar as discussões interrompidas devido 
ao período da pandemia do coronavirus e que precisam 
ser debatidas, permanentemente, considerando a im-
portância dos Colégios de Aplicação no contexto das 
Instituições de Ensino Superior – IES na elaboração de 
propostas democráticas e em favor da qualidade para a 
Educação Básica Nacional.
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ADUFU se posiciona sobre ADUFU se posiciona sobre 
ações da Unimed Uberlândiaações da Unimed Uberlândia
Dois programas criados em 2022 ferem o contrato da
Seção Sindical com a operadora

Em 2022, a operadora Unimed Uberlândia in-
formou a criação de duas novas ações: o pro-
grama “Tapete Verde”, que consiste na parce-
ria com o laboratório Check-Up e na redução 

da rede de laboratórios para realização de exames clínicos 
e de imagem; e o programa “Navegação do Cuidado”, que 
seria direcionado ao atendimento de idosos/as convenia-
dos/as ao plano de saúde. Desde o início do anúncio feito, 
a ADUFU-SS se posicionou e se mantém no senrtido da 
reprovação às medidas tomadas, principalmente pela fal-
ta de aviso prévio à Seção Sindical - o que configura uma 
afronta ao contrato estabelecido com a instituição.

O “Tapete Verde” atuou, na verdade, como uma medida 
restritiva no oferecimento de vários laboratórios que fo-
ram descredenciados. A problemática está na facilidade e 
conforto que os/as conveniados/as possuíam ao poder es-
colher o laboratório de sua preferência, seja pela qualida-
de do serviço ou proximidade do local até suas respectivas 
residências. Assim, após uma manifestação do Ministério 
Público, a operadora, Unimed Uberlândia, propôs uma 
nova lista de laboratórios disponíveis para atendimentos 
além do Check-Up, são eles: para exames de imagem, o 
CLIMA, CDI, UMC Imagem, Radioclinica, Pro Imagem 
etc, estão mantidos; para análises clínicas, o Check-up e o 
IPAC/SABIN são os únicos disponíveis, além da implanta-
ção de novos postos de coleta próprios. 

Já a ação “Navegação do Cuidado” funciona como um 
levantamento de dados de perfis para reduzir a sinistra-
lidade dos planos, de acordo com a Unimed Uberlândia. 
Porém, foram debatidos alguns apontamentos em reu-
niões com a sede sobre o desvio desses dados para serem 
utilizados como uma espécie de triagem, que poderiam 

ou não serem feitas virtualmente - o que prejudica o aten-
dimento dos/as usuários/as. Dessa forma, a ADUFU-SS 
entende que existe a preocupação contratual em relação a 
esse programa, principalmente no envolvimento de possí-
veis reajustes de valores, que desvalorizam o acordo com a 
instituição. 

Após uma série de reuniões com o setor jurídico, a ope-
radora se mostrou bastante inflexível quanto a algumas 
pautas. Na Assembleia Geral presencial do dia 13 de julho, 
o presidente da ADUFU, professor Sidiney Ruocco Junior, 
reiterou que é relevante para a Diretoria Executiva que o 
sindicato possua todas as modalidades necessárias para a 
base - a questão sobre um novo contrato com a Unimed 
Uberlândia será novamente discutida para decidir se ou-
tras operadoras também farão parte de contratos com a 
Seção Sindical, a fim de proporcionar aos docentes um 
maior leque de possibilidades.

Angélica Neiva
Estagiária de Jornalismo da ADUFU-SS

De acordo com o advogado da 
ADUFU, Dr. José Carlos Mu-

niz, “é dever da Unimed Uber-
lândia, e direito da entidade, 
ser sempre comunicada e ter 
a possibilidade de se opor a 
qualquer projeto que possa 

violar o direito da categoria.
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O ANDES-SN e as eleições 
presidenciais de 2022

Isley Borges
Jornalista da ADUFU-SS

O ANDES - Sindicato Nacional, após mui-
ta pressão de sua base ao longo do ano de 
2022, decidiu se posicionar nas eleições de 
2022, mas apenas no segundo turno. En-

quanto a consígnia “Votar em Lula para derrotar Bolso-
naro nas ruas e nas urnas” não vinha à tona, a categoria 
docente do país se via sem rumo, sem direção.

Durante o 65º Conad, ocorrido em Vitória da Con-
quista - BA no mês de julho, o debate sobre o tema foi 
acalorado, todavia, o que se aprovou foi que o sindicato 
enviaria uma carta aos presidenciáveis, com exceção de 
Bolsonaro, contendo as suas reivindicações. Algo pouco 
animador, pois as eleições viriam e já se sabia que não 
seria tarefa fácil tirar do poder a extrema direita.

Pois bem, mesmo com os inúmeros avisos dados pela 
base do sindicato, de que deveriam ter uma posição de 
apoio à candidatura de Lula, o que se presenciou foram 
palavras vazias e ouvidos moucos. Dedicou-se uma tar-
de inteira, no referido Conad, para debater a expulsão de 
um sindicalizado, mas não houve o mesmo ânimo para se 
discutir o apoio à candidatura de Lula: “o Regimento não 
permite”, “estaremos abrindo mão da nossa autonomia”, 
“ainda é cedo para uma decisão tão radical”. A reporta-
gem da Adufrj, intitulada “ANDES não quer se envolver” 
denunciou este fato.

Veio o primeiro turno e, com ele, o susto com os nú-
meros. O bolsonarismo tinha mais fiéis do que podíamos 
supor. As pesquisas de intenção de voto não conseguiram 
contabilizar a expansão de Bolsonaro nos últimos mo-
mentos de campanha e tivemos que lidar com a realidade 
dura e cruel: 44% do Brasil apoiou um candidato machis-
ta, racista, misógino, conservador e sem escrúpulos. O 
setor das Federais neste contexto indicou a necessidade 
de consulta às bases sobre a posição do ANDES-SN nas 
eleições.

Corríamos risco. Seria impensável aos progressistas e 

humanitários mais quatro anos de desgoverno Bolsona-
ro. Em meio ao desespero, no cenário de caos e medo pro-
vocado por um segundo turno acirrado, eis que a Direto-
ria do ANDES ordena à sua base: devemos apoiar Lula. 
A consígnia supracitada, a meu ver, transmite uma ideia 
de apoio envergonhado, como se a entidade só apoiasse 
Lula porque o seu opositor era Bolsonaro, como se as pro-
postas de Lula, como se o histórico de Lula na presidência 
deste país não fosse memorável.

Ao apagar das luzes da campanha presidencial, a ca-
tegoria docente das Instituições Federais de Ensino viu-
-se orientada a “fazer o L”, mas sem qualquer discussão 
aprofundada proposta pelo sindicato nacional, sem in-
dicação para debate em Assembleias Gerais e sem uma 
pauta clara de reivindicações.

Talvez, com maior empenho dos movimentos sindi-
cais, a diferença entre Lula e Bolsonaro tivesse sido me-
nor. Talvez, caso as decisões tivessem sido tomadas com 
maior aprofundamento e tempo para reflexão, Bolsona-
ro tivesse ficado mais distante da reeleição. Precisamos 
aprender com esta lição. Como disse a professora Elisa 
Guaraná (UFRRJ/ADUR) no 65º Conad: “Não dá pra ficar 
em posição de neutralidade”.

Ao apagar das luzes da campa-
nha presidencial, a categoria do-
cente das Instituições Federais de 
Ensino viu-se orientada a “fazer 

o L”, mas sem qualquer discus-
são aprofundada proposta pelo 

sindicato nacional.
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• 01: Mesa Redonda “Liberdade de expressão acadêmica 
no período eleitoral na UFU”, ocorrida na ADUFU em 
28/09/2022;
• 02: Lançamento do livro do professor Antônio de Al-
meida, “Memórias entrelaçadas: o popular e o erudito 
nos espaços da universidade”, ocorrido em 03/09/2022;
• 03: ADUFU participa da audiência pública “Direitos 
Humanos e violência política no pleito de 2022”, ocorri-
da em 21/07/2022;
• 04: Evento na UFU em apoio à candidatura de Lula, 
ocorrido em 25/10/2022;
• 05: Parte da delegação da ADUFU no 40° Congresso do 
ANDES-SN, ocorrido em março de 2022;
• 06: ADUFU homenageia os 40 anos de federalização da 
UFU em 24/05/2022;
• 07: Delegação da ADUFU no 65° Conad do ANDES-SN, 
ocorrido em julho de 2022;

Acesse todos os álbuns de coberturas 
jornalísticas da ADUFU:


