Jornal

ADUFEPE

Negociação Já!
Governo continua destratando a
legítima Campanha Docente
O governo desrespeita a Constituição Federal. Adia à implementação
da sua proposta. Os principais danos foram resumidos na edição
anterior do jornal da ADUFEPE. Por isso, a categoria deve agir de
forma concentrada para que as principais questões da nossa campanha
salarial e carreira docente estejam sempre em pauta.
Leia mais sobre campanha salarial na página 3

Qualidade de Vida e
Trabalho Docente

Foto: Israel Leal

Em entrevista, a professora do departamento de
Serviço Social da UFPE, Raquel Soares, mestra
em Serviço Social e com experiência de nove anos
de trabalho no Hospital Universitário Oswaldo
Cruz, fala sobre a jornada de trabalho e seus
malefícios. Ela aponta também as soluções para
que os docentes construam uma realidade mais
página 4 saudável no ambiente de trabalho.

LEIA AINDA:
Eleição para
nova diretoria
da ADUFEPE
página 7

24 horas na vida
de um professor
página 6

Saiba mais
sobre os 3,17%
página 7

O perigo das
FUNDAÇÕES

Eleição do ANDES-SN. Dias 14 e 15/05. Veja na próxima edição. E a votação
da nova diretoria da ADUFEPE nos próximos dias 5 e 6 de junho. Participe!
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ANDES-SN alerta para
o perigo das Fundações
Criadas com a função de auxiliar
nas dificuldades de natureza administrativa e entraves legais, as Fundações de Apoio ganharam a mídia após
escândalos protagonizados pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), ligada à Universidade de Brasília - UnB.
Na ocasião, com verbas da
FINATEC, que deveriam ser destinadas à promoção acadêmica, foi decorado um apartamento funcional do
Reitor. Dentre outros absurdos, no
meio dos R$ 470 mil investidos na
reforma, está a compra de lixeiras
com valores superiores à R$ 900,00.
A fundação que apóia a Universidade Federal de Pernambuco, a
FADE, está sendo investigada. Em
2003, o Tribunal de Contas da União
TCU apontou irregularidades na celebração e na execução de contratos e
convênios com a FADE. Investigados
pela CPI das ONGs do Senado.
Na verdade, não é de hoje que o
ANDES Sindicato Nacional vem

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

denunciando os males que essa parceria pode proporcionar. No Cadernos
Andes n° 23, de fevereiro de 2006, foi
mostrado que não existem argumentos acadêmicos que legitimem a
necessidade de fundações privadas
em uma universidade pública. Essas
instituições têm desvirtuado as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
submetendo-as à lógica do mercado incompatível com a atividade acadêmica crítica e socialmente referenciada.
As fundações nada mais são do
que entes privados intermediando a
relação financeira de órgãos públicos.
Além da insustentabilidade jurídica
dessa relação e do desvirtuamento
acadêmico, utilizam-se da estrutura
das universidades públicas para
fechar negócios privados dispensando processo de licitação. O ANDESSN alerta para que as universidades
públicas retomem para si o papel que
têm delegado às fundações privadas.

Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas na edição
especial do InformANDES sobre fundações:
http://www.andes.org.br/JORNALfundacoesMar08.pdf.

No mês da eleição da nova direção do ANDES-SN, e
às vésperas da eleição da ADUFEPE - o jornal da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco traz detalhes da mobilização da categoria, em defesa das reivindicações protocoladas desde o ano de 2007.
O mês de abril foi marcado por mais tentativas de meiaverdade.
As páginas seguintes do informativo oferecem opiniões de quem mantém atuação para intercâmbio de
informações com os docentes do nosso Estado, como o
candidato à presidência da chapa única do ANDES-SN, o
professor Ciro Correia do Departamento de Geociências
da Universidade de São Paulo - USP.
Continuamos atentos às fundações denunciadas pelo
desvirtuamento de propósito e má utilização de recursos.
Esta edição mostra a rotina enfrentada por um professor médico. O texto é de Lurildo Ribeiro, que a retrata
de forma precisa e inusitada. Além da busca por uma
melhor qualidade de vida, com algumas dicas.
O impacto que a precarização do trabalho vem causando na saúde dos docentes é o tema da entrevista com
a professora Raquel Soares, do Departamento de Serviço Social da UFPE.
Nosso Conselho lamenta duas grandes perdas no
meio docente: João Francisco e Jorge Cardoso.
O primeiro professor Licenciado em Filosofia, Mestre em
Sociologia pela UFPE e Doutor em Sociologia pela
UnB/FLACSO. E o professor Cardoso Doutor dedicado
à formação de professores no Brasil. integrava o Departamento de Geologia da UFPE.
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ADUFEPE

Publicação Oficial da Associação
dos Docentes da Universidade
Federal de Pernambuco.
Seção Sindical do ANDES-SN
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Campanha Salarial
Pela reabertura das negociações com o Governo
Os docentes mobilizados na
Campanha Salarial querem que
o Governo reabra as negociações por entender que as propostas colocadas, até agora, não
contemplam as mais importantes reivindicações feitas pela
categoria desde março do ano
passado, protocoladas junto ao
MEC, para corrigir perdas salariais acumuladas nos últimos 13
anos.
Nas assembléias promovidas pela ADUFEPE, a unanimidade dos docentes tem decidido
pela mobilização até que o
Governo restabeleça um

sem qualquer lógica de construção, desvinculada de um projeto
de carreira”.
Um exemplo, são as nossas
perdas salariais, ignoradas pelos
diversos governos, de 1995 para
cá.
No final do ano passado, foi
formada uma mesa de negociações com o MEC, representantes do ANDES-SN e, por imposição do Governo, entidades
que apenas referendaram a política salarial oficial.

Ricardo Borges

canal de negociação com o
ANDES-SN único legitimo
representante dos docentes das
Universidades.
O “acordo” anunciado pelo
Governo foi tema de exposição
da diretora do ANDES-SN,
Solange Bretas, professora da
Universidade de Uberlândia.
Ela destacou que tal “acordo”
nada mais é do que “uma tabela

Num primeiro momento,
ignorando a pauta do ANDESSN, o Governo impôs uma proposta. No mês de março deste
2008, o Governo conseguiu piorar tal “acordo” ao impor uma
repactuação do prazo de incorporação da GAE (Gratificação
de Atividade Executiva) e, contraditoriamente oferecer um reajuste sobre a GED (Gratificação
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de Estímulo à Docência), ao ma possível ao que o ANDESmesmo tempo em que anunciou SN propôs”. Ele lembrou que
sua extinção e retirou do venci- “de 1987 para cá foram várias
mento básico o incentivo à titu- campanhas salariais e nem todas
lação.
as propostas do Governo, nós
Para o 1º. Vice-Presidente da docentes assinamos, porque não
ADUFEPE, Emerson Azevedo concordávamos com as manode Araújo, “a valorização da car- bras que continham. Não vai ser
reira não pode ocorrer se os rea- diferente agora”.
justes se concentrarem na gratiO atual “acordo” não repõe
ficação. Da mesma forma que as perdas salariais. Suprime do
também não se realiza se o vencimento básico o incentivo à
Governo retira do vencimento titulação, perdendo sua natureza
básico, o incentivo à titulação”. percentual. Achata os percentuÉ por essas e outras razões, com- ais da progressão horizontal e
pleta ele, que os docentes estão vertical, de 9% para 6% entredispostos a reivindicar até classes e de 4,5% para 3% entre
chegarem a um verdadeiro níveis.
acordo que contemple o
Dessa forma, não há como
maior número de itens da questionar a necessidade de conproposta do ANDES-SN, tinuação da mobilização para a
protocolado no início de defesa dos interesses docentes.
2007.
Em resumo, a cateSão três os pontos
goria está rejeitando
que o Sindicato
um reajuste parcelaNacional precisa
do que representa
consolidar
ao longo de
bem menos que pareuma negociação:
ce, com muitas implicações danosas para a Universidade Pública e seus
Incorporação da GAE e da
docentes quando se leva
VPI (Vantagem Pessoal
em conta a previsão inflaIndividual) este ano;
cionária para os próximos
4 anos.
Manutenção do critério
A proposta do goverpercentual dos incentivos
no, aparentemente, avande titulação como parte
ça em reivindicações do
integrante do vencimento
movimento docente: ( a p e r f e i ç o a m e n t o : 7 , 5 % ;
incorporação de uma gra- especialização: 18%; mestrado:
tificação e na aproxima- 37,5% e doutorado: 75%);
ção da paridade entre ativos e aposentados. Daí a
Incorporação das
reafirmação do candidato
gratificações
com
a presidência do ANDESajustes nos valores
SN, Ciro Correia: “Nós
apenas para promoção
vamos continuar lutando
da
isonomia
e paridade.
pela condição mais próxi-
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Raquel Soares

ENTREVISTA

Professora do Departamento de Serviço Social da UFPE

Construindo Qualidade de Vida e um
Ambiente de trabalho mais saudável
Entrevista por Geórgia Alves

Foto: Israel Leal

A

perda da qualidade de vida dos docentes é o objeto de
análise dessa reportagem. Atingidos pela tendência “pósmoderna" à impessoalidade e hostilidades na sala de aula,
maiores exigências do currículo, mais produtividade e menor
remuneração (vide lógica do Governo de incorporar gratificações ao
invés de um aumento real dos salários). Raquel Soares é professora
do departamento de Serviço Social da UFPE. Mestra em Serviço
Social e com experiência de nove anos de trabalho no Hospital
Universitário Oswaldo Cruz. O trabalho que vem realizando, agora,
para o Doutorado é sobre "A contra-reforma na política de saúde e as
orientações do Banco Mundial".
ADUFEPE - Como chegamos a
esta realidade?
Raquel Soares - "Historicamente, a
docência é uma atividade que está
presente não apenas no ambiente de
trabalho - sala de aula - como no
espaço pessoal do professor, obrigado
a levar trabalho para casa. E isso faz
com que ele não estabeleça limites
adequados à uma rotina mais
equilibrada".
ADUFEPE - O que acontece,
então?
Raquel - "O professor acaba
abdicando do convívio com a família e
do lazer"
ADUFEPE - O que tem levado os
professores a adoecerem?
Raquel - "Muitos entram em
depressão porque compreendem que
estão sendo alvo dessas exigências do
currículo e produtividade. Como se
houvesse uma postura dirigida dos
Departamentos. É importante ele
entender que todos estão sendo
submetidos a essa realidade. E não se
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sentir só. Ele não é o único e não deve
se isolar".
ADUFEPE - Qual deve ser a
atitude do docente?
Raquel - " Uma atitude coletiva.
Além de cuidar da saúde com
exercícios fisicos, bons hábitos e uma
boa alimentação - como a gente vê
diariamente nos veículos de
comunicação - ele deve participar dos
debates, das discussões, tomar parte
nas campanhas e estar ciente do que se
passa ao redor".
ADUFEPE - Qual seria o
primeiro passo, individualmente?
Raquel - "É saudável dizer "não".
Dar limites à dedicação ao trabalho. Se
permitir pausas e momentos de
relaxamento e lazer.
ADUFEPE - E coletivamente?
Raquel - "É no espaço coletivo que
é preciso construir essa delimitação das
exigências ao professor. Dos acúmulos
e daquilo que ele não consegue
administrar mais".

ADUFEPE - E como ele sabe que
atingiu um equilíbrio?
Raquel - "Bom, se a lógica é
'produtivista', não há como mudar,
efetivamente, o cenário sem enfrentálo coletivamente. É uma etapa que vem
junto com o reconhecimento. Depois
de responder às questões iniciais e se
fortalecer, o professor percebe que está
solidificando seu espaço. Consolidando
sua carreira. E isso exige uma postura
solidária e coletiva".
ADUFEPE - Quem é esse novo
docente que vem tendo mais êxito em
manter-se saudável?
Raquel - "O docente que se
reconhece como indivíduo social, que
também necessita de práticas
individuais saudáveis e práticas
coletivas saudáveis. Discute,
coletivamente, a qualidade de vida da
categoria, do seu grupo de trabalho. A
atitude é sim do enfrentamento dessa
realidade, propondo mudanças no
âmbito pessoal e coletivo".
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Artigo
As agruras de um professor de Medicina
em tempos neoliberais
Lurildo Cleano Ribeiro Saraiva*
Pedem-me que eu escreva algumas palavras sobre o trabalho docente, as exigências curriculares, a tendência à impessoalidade, a remuneração do trabalho. Creio que é
um assunto por demais explorado, sobre
ele há opiniões firmadas. No campo em
que exerço a docência, o da Medicina,
basta dizer que é um exercício duplo, os professores de Medicina somos, ao mesmo
tempo, docentes e médicos, médicos no seu
sentido completo: dia desses tive de interromper toda uma manhã de trabalho porque um colega se apresentou a mim com
quadro de infarto agudo do miocárdio,
extenso e grave, o que exigiu a minha presença junto a si durantes horas. O exercício
da atividade médica, que é soberana, pois
se cuida de vidas humanas, não é contado
pela burocracia universitária como atividade de extensão, sequer, a rigor, como atividade docente peculiar, singular.
Pois bem. Resolvi escrever sobre um
pretenso dia de trabalho, algumas horas no
hospital das clínicas, como pensamentos
ou diálogo. Quem o ler terá uma boa resposta àquelas questões levantadas e deverá
conhecer a obra de Kafka, pois pouco fica a
dever a um devaneio desse grande escritor,
não levando em conta a sua reconhecida
genialidade.
12:30 hs - Puxa, quem diria, um surto
reumático agudo em plena gravidez! Tenho
de localizar o artigo do Professor Décourt:
como ele se surpreenderia com tal ocorrência em pleno século XXI... Faltam dez
minutos para o início da minha aula à nova
turma do 7º período: como os alunos me
verão? Será agradável a minha aula? Certamente, há vinte anos que eu ministro o
mesmo assunto. Acelero o carro.
12:55 hs - Entro em sala. Percebo aproximadamente sessenta jovens me esperando.
15:00 hs - Aula terminada, parece-me
que gostaram do assunto e do professor.
16:00 hs - Preciso comunicar ao Dr.
Kaplan, em Minnesota, esta curiosa observação clínica: em pleno século XXI, um
surto reumático na gravidez... Transição
epidemiológica: é assim que os epidemiologistas definem a mistura de doenças
velhas e novas que acometem os nossos

JORNAL ADUFEPE

Nº 2 - ANO XXIX - ABRIL - 2008

doentes carentes. “Transição epidemiológica”: como dizer a minha doente que sua
moléstia se agravou nessa sua última gestação?
16:30 hs - Tenho de escanear o eletro e
as radiografias do caso. À noite, pedirei ao
Aluísio, excelente residente nosso. Amanhã, o ambulatório às 7 horas, devo dormir
mais cedo. ...ah... antes devo ler o artigo do
Décourt!

7:40 hs - Os meus pacientes reclamam,
com a chuva de hoje só cheguei ao hospital
agora ... Tenho de correr, marcaram dez
doentes, às 11 horas prometi aos residentes
fazer o clube de Eletro, tenho de correr....
11:10 hs - Finalmente, começamos o
Clube do ECG, que não pode morrer. É
nesta reunião semanal que os nossos estagiários sedimentam o conhecimento em
eletrocardiografia: ele não pode morrer!
13:00 hs - Mércia, saiu o pagamento?
Ainda não? Virá com o aumento que o Lula
iria dar? Não?? Porra! Professor Doutor
com salário de ascensorista do Senado
Federal... Graças a Deus termino de pagar
o carro mês que entra... - Na farmácia não
tem Benzetacil?? Veja, Mércia, se ainda
disponho de amostras de penicilina para
dar. - Infelizmente, Antônio, você tem de
comprar o carvedilol... É caro, Doutor
Lurildo ?

- Um pouco, pode comprar? Não, doutor, só para o mês que entra... - Onde conseguir amostras para ele? O rapaz está bem
doente com essa estranha miocardiopatia.
O que fazer??
13:20 hs - Toca o celular... - Alô, é o
Leo? Sim. - Foi ao IMIP, é possível a pesquisa? Professor, tem antes de passar no
Comitê de Ética e necessita do Lattes de
todo o mundo... - Eita, o meu está atrasado
há seis meses. Mas, professor, tem de estar
atualizado... - Não tive tempo, rapaz, vou
mandar ajeitar. - Só nos restam quinze dias,
Professor... - Veremos rapaz, calma, dá tempo.
8:30 hs - Os alunos ainda não chegaram
para a aula de enfermaria. - Dr. Lurildo, há
um paciente com uma ausculta bem ruidosa. O caso está todo pronto, Mota? Não,
Professor, o eco está agendado para hoje à
tarde. - Mas, ele está dispnéico! Professor,
há um eco do PROCAPE de janeiro. - Ah,
OK!
8:40 hs - Vai, César, examina o paciente, hoje quem vai dar aula é você, eu vou
supervisionando, está certo? - Santo
Deus!! Aos 43 anos um novo episódio de
reumatismo! E o enfermo com uma prótese
já corroída, tem agora de colocar uma
nova, e ainda uma outra em posição mitral,
duas biopróteses... - É isso, Caio, é a transição epidemiológica, a velha transição...Bom, são 11 horas. Tenho de ir em casa e
voltar a uma hora. Foi, proveitosa a aula ?
Certamente, professor, o ideal é que a
enfermaria fossa diariamente... - Concordo, mas o que fazer? Só temos 12 leitos....
- Sim. Souberam do surto epidêmico de
dengue no Rio? Há 400 cidades do país sob
o mesmo risco!
13:10 hs - Mandou fazer as cópias xerográficas, Sônia? O Departamento está sem
verba para xérox, Dr. Lurildo. - Mandou o
bedel ao Centro? O bedel se aposentou, Professor. - Tem alguém para substituí-lo?
Não, só quando houver concurso. - Mas,
são apenas 30 cópias de um única página, a
ementa da aula... O senhor paga? Pago.
13:15 hs - Merde! O general de Napoleão tinha razão.
* Lurildo Cleano Ribeiro Saraiva é
professor do Centro de Ciências da Saúde
da UFPE e 2º Secretário da ADUFEPE
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Homenagem
CENTRO DE EDUCAÇÃO PERDE
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA

NA FORMA DA

denador geral nos últimos dez
anos. Dedicou ao NUPEP o
melhor de sua criação intelectual, tendo coordenado diversos
projetos nas duas áreas de atuação do Núcleo.
Membro da rede que
integra o CEAAL (Conselho de Educação de
Adultos da América Latina), sediado no Chile e o
ICAE (Conselho Internacional de Educação de
Jovens e Adultos), este
com sede no Canadá,
João Francisco foi coordenador da Rede de Pesquisa Participante.
Intelectual extremamente produtivo, escritor de uma dezena
de livros e de quase uma centena
de artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, João Francisco aliava uma aguda reflexão
sobre questões de cunho sociológico e filosófico e pedagógico
com uma prática educativa militante e apaixonada, configurada
em inúmeros projetos que conduziu.
Foto: Paulo Figueiredo - www.direitodeaprender.com.pt

João Francisco (63 anos) era
natural de Timbaúba, Pernambuco, cidade onde cursou toda a
Educação Básica. Licenciado
em Filosofia, era também Mestre
em Sociologia pela UFPE e Doutor em Sociologia pela
UnB/FLACSO. Cumpriu Pós-doutoramento
na Universidade do Porto, Portugal. Foi durante 30 anos Professor do
Departamento de Fundamentos SócioFilosóficos da Educação, onde ministrou disciplinas como Filosofia
da Educação, Sociologia da Educação, Educação Popular e Introdução à Educação. Integrou o
Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do
Programa de Pós-graduação em
Educação onde orientou diversas
dissertações e teses, com foco na
Educação de Jovens e Adultos e
Educação Popular, suas áreas de
especialização.
Durante 20 anos integrou o
Núcleo de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Educação de
Jovens e Adultos e Educação
Popular (NUPEP), sendo coor-

Prof. José Batista Neto
Diretor do Centro de Educação

“ELE TROCOU TODAS AS PERSPECTIVAS DE
TRABALHAR NO PRIMEIRO MUNDO PARA VIR
FORMAR JOVENS BRASILEIROS”

Nenhuma pessoa vem ao
Mundo para ser despercebida.
Para alguém, para alguns, ou
para muitos, sua passagem
terá algum significado e, às
vezes, significado relevante.
Jorge João Ricardo
Ferreira Cardoso, nascido em Moçambique, de descendência
portuguesa, veio ao
mundo para peregrinar até encontrar o
sítio dos seus sonhos:
o Brasil. Doutorado
na Alemanha, terminou por aceitar o convite para vir ensinar em um
país distante, do terceiro mundo, dito em ascendência. Trocou todas as perspectivas de
trabalhar no primeiro mundo,
com a pujança de segurança
social e de trabalho das quais
poderia se beneficiar, para vir
formar jovens brasileiros.
Veio, e por nossa terra se apaixonou, aqui fincou raízes, e
deixou descendentes. Não foi
por menos, que um dos seus
últimos desejos foi o pedido
que sua cabeça, ao ser enterrado, fosse apoiada por um

pequeno travesseiro, cheio de
terra do Brasil.
Com seu espírito pacífico e
conciliador, com sua proverbial bonomia, desempenhou
seu papel com dedicação ano
após ano, turma após
turma, dando de si o
que tinha de melhor.
Foi um colega como
poucos, incapaz de
arrastar consigo qualquer mágoa, pois tinha
um senso de Humanidade fora do comum.
Foi amigo, na acepção
da palavra, de tantos
quantos dele quiseram se aproximar. Vai ser difícil esquecêlo. Como foi dito: “o grande
problema, não é a falta que ele
vai nos fazer, mas as tantas faltas que nós mesmos, aqueles
que estiveram tanto tempo ao
seu redor, fizemos com ele”.
Onde estiver, Prof. Cardoso,
saiba que temos saudades
suas, mas que seu exemplo é a
maior prova de que continua
vivo em nossas memórias.
Prof. Eldemar Menor
Depto. Geologia

Informe sobre a ação dos 3,17%

A ADUFEPE requereu, em
setembro de 2007, a implementação
em folha do reajuste de 3,17%, de
forma a que fosse satisfeita a obrigação de fazer constituída na sentença.
O pedido foi deferido, sendo
fixado o prazo de 30 dias para o
cumprimento, a contar de 18 de
dezembro de 2007. Transcorrido o
prazo, a ADUFEPE informou nos
autos que o descumprimento perdurava por mais de 45 dias, requerendo
que fossem tomadas todas as medi-

das cabíveis de modo a impelir a UFPE
a cumprir a ordem judicial.
Assim, a juíza expediu novo
mandado, para que em 72 horas fosse
cumprida a obrigação de implementar
o reajuste de 3,17% em folha dos
docentes.
Em decorrência disso, a UFPE
peticionou no sentido da impossibilidade de cumprimento antes da data de
15 de abril, por razões de trâmite
interno, de ordem administrativa. A
juíza, então, manifestou-se novamente, no seguinte sentido:
“Ante o elevado número de
substituídos, bem como tendo em
vista a efetiva comprovação pela

UFPE de ter envidado todos os
esforços a seu alcance para o cumprimento da ordem judicial, entendo
razoável o pleito veiculado (fls.
3270/3271), razão pela qual o
DEFIRO, devendo a secretaria
aguardar a comprovação da implementação da obrigação até o dia 15 de
abril do corrente ano, incidindo, a
partir de tal data, a multa diária
arbitrada (majoração) à fl. 3263.
Publique-se. Intime-se. (fl. 3281, pub
bol 110/2008)”
Dessa forma foi decidida a
implementação em folha de pagamento dos professores do reajuste dos
3,17%, em primeira instância.

A ADUFEPE trabalha para manter seus associados informados de tudo que é de interesse da categoria.
Infelizmente alguns e-mails e correspondências estão retornando.
Se você não está recebendo as notícias, entre em contato conosco:
ascom@adufepe.com.br - Tel: (81) 3271.1856 / 0349
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Em Defesa da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade

Notícias
Deliberações da Assembléia
Geral da ADUFEPE
Realizada no dia 23/04 às 09hs
A assembléia deliberou os seguintes pontos:
1. Encaminhar à Comissão Nacional de Mobilização pleito para que seja levantada e averiguada
a ação do Congresso Nacional que continua procedendo votação de projetos que envolvem perdas
de direitos aos servidores públicos. Exemplos: Fim
do décimo terceiro mês, que teria sido aprovado no
Senado e remetido à câmara. Outros exemplos em
pauta: fim da licença maternidade remunerada e
1/3 de férias (O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade).
2. Indicativo de greve em defesa da Campanha
Salarial em torno das propostas do ANDES-SN protocoladas em 2007 (O encaminhamento foi aprovado por unanimidade).
3. Sobre a forma de atuação frente aos encaminhamentos que o governo venha a dar (PL ou MP)
à sua proposta: Considerando que há muito tempo
não temos reajuste salarial, o ANDES não deve ser
frontalmente contrário ao PL (Projeto de Lei) ou MP
(Medida Provisória). Como já vem se comportando; Comportamento frente aos grupos de trabalho
(GT’s) Governo/Entidades: Participar e lutar pela
correção das distorções, divulgando posições contrárias e denuciando para a base e à mídia (Encaminhamentos aprovados com uma abstenção).
4. Escolhido o Prof. Marcel Cavalcanti como
delegado à Reunião do Setor das IFES, em Brasília-DF em 26/04/2008 (O encaminhamento foi aprovado por unanimidade);
5. Escolhidos os delegados e suplentes para o
próximo Congresso da CONLUTAS, em
julho/2008, em Betim-MG. Delegados: Daniel Alvares Rodrigues, Edvaldo Rafael Leite, Emerson Azevedo de Araújo, Evenildo Bezerra de Melo, Evson
Malaquias de Moraes Santos, Humberto Dória Silva, Marcelo Barreto Cavalcanti, Marsilio de Alencar
Sá Leitão e Osvaldo de Moraes Sarmento. Suplentes: Hulda Vale de Araújo, Rosa Cristina Santiago e
Almany Costa Santos.
6. Escolhidos os membros da Comissão Eleitoral Local da Eleição da Diretoria do ANDES-SN –
Gestão 2008/2010: Representante da Diretoria
(Presidente da CEL), Airton Temistocles Gonçalves
de Castro (Titular) e Rosa Cristina Santiago (Suplente), Representantes da Chapa 1: Evson Malaquias de Moraes Santos (1º Titular), Marcelo Barreto Cavalcanti (1º Suplente), Evenildo Bezerra de
Melo (2º Titular), Edvaldo Rafael Leite (2º Suplente).

JORNAL ADUFEPE
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InformANDES
Especial sobre
Campanha
Salarial
O InformANDES Especial Campanha Salarial está disponível no
endereço http://www.andes.org.br/JORNALcampanha2007.pdf

Convocação para a eleição
da ADUFEPE
A ADUFEPE convoca todos os seus associados para a eleição da
diretoria da entidade, gestão 2008/2009, a ser realizada nos dias 05 e
06 de junho, das 8:00h às 20:00h em todos os centros acadêmicos (de
acordo com o horário de funcionamento de cada um).
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CENTRODE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CENTRO ACADÊMICO DE CARUARU
CENTROACADÊMICO DE VITÓRIA
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE
SEDE DA ADUFEPE-SSIND

A inscrição de chapas deve ser feita até às 17:00h do dia 23 de maio
na sede da Associação dos Docentes da UFPE.
A carta convocatória completa pode ser lida no site da ADUFEPE:
www.adufepe.com.br

Já estamos
recebendo material
para a edição N°8 do
nosso jornal PolíticoCultural Arte Sensu.

ensu
r te s
u.htm
.br/artesens

a

epe.com
www.aduf

Envie sua música, poesia, conto, texto, e etc...
Entre em contato conosco pelo email
artesensu@adufepe.com.br
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NÃO PERCA!!! NÃO PERCA!!!
Música
O Quinteto Sopro Brasil, formado por
professores do Departamento de Música da
UFPE: Maria da Conceição Benck (flauta),
Artur Ortenblad (oboé), Isaías Rafael
(clarinete), Valdir Caíres (fagote) e Rinaldo
Fonseca (trompa), há um ano vem se
apresentando para o público em shows pelo
interior do Estado e já aparece no cenário
nacional, na divulgação da música de câmara,
com peças eruditas contemporâneas e clássicas, além de resgatar
obras de compositores brasileiros.
O repertório inclui obras compostas exclusivamente para essa
formação e algumas releituras da Música Popular Brasileira. Esse
primeiro semestre do ano foi marcado por apresentações do grupo
no Recife, que dedicará o segundo semestre à produção do
primeiro CD.
Maiores informações pelo site: www.quintetosoprobrasil.com.br.

DVD
Cartas Iwo Jima
Ação: USA/2006 - Direção: Clint Eastwood
Elenco: Kazunari Ninomiya, Ken Watanabe,
Tsuyohi Ihara, Ryo Kase.
Sinopse: Chega a nunca antes contada história
dos soldados japoneses que defenderam seu país
contra as forças invasoras americanas na 2º Guerra Mundial.
A ADUFEPE produz o programa de rádio
Voz Docente. Semanalmente um professor
é escolhido para comentar os assuntos de
interesse dos docentes. Visite nosso site
www.adufepe.com.br e escute o programa.
Críticas, sugestões e dúvidas entre em contato
conosco pelo e-mail: ascom@adufepe.com.br ou
pelo telefone (81)3271-1856 / 3271.0349

Dica
Em 18 de Maio é comemorado o dia internacional do Museu. o Ginásio
Pernambucano, possui
um Museu de História
Natural organizado pelo
francês Louis Brunet.
Vale a pena conferir.

Livros
Insatisfação além da conta - Artigos e pronunciamentos sobre
política energética, política universitária e meio ambiente, por
Heitor Scalambrini Costa
O livro é uma coletânea de
textos e pronunciamentos do
professor Heitor Scalambrini
Costa, do Departamento de
Engenharia Elétrica e Sistemas
de Potência. Os textos abordam
temas ligados a política
energética, universitária e meio
ambiente e expressam a análise
crítica do autor sobre temas da
atualidade e suas
conseqüências. Segundo ele, os
textos convidam a uma
reflexão sobre fatos em
evidencia, e sobre novos rumos
a serem seguidos. Scalambrini, define como uma das
características principais dos textos, a forma apaixonada e
intransigente que defende os interesses do povo brasileiro.
O livro está a venda na sede da ADUFEPE
no valor de R$10,00.

Quadrinhos

Confira outras charges e quadrinhos no site da adufepe
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