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A diretoria apresenta um balanço da gestão
ADUFEPE Democrática, Plural e Combativa – 2016/2018
A direção aponta alguns desafios ressaltando a difícil conjuntura para os
trabalhadores, em especial os servidores públicos. Haverá importantes lutas
a serem enfrentadas como as "antirreformas" do ilegítimo Governo Temer.
O nosso principal objetivo foi e é conduzir o Sindicato com respeito à
pluralidade de opiniões de seus sindicalizados, assegurando o espaço
democrático para a discussão e a crítica responsável. O grande desafio
é superar a crise política vivenciada pelo país atualmente.
A ADUFEPE reforçou o seu rumo político, de fortalecimento da credibilidade
perante a categoria, outras entidades sindicais e a sociedade. Reconquistou
o protagonismo político e voltou a dialogar com diferentes setores dos
segmentos docente, discente e técnico-administrativo, fortalecendo a sua
atuação diante dos desafios que se apresentam com a crise política nacional.
A recuperação da importância política da ADUFEPE foi a principal
bandeira de atuação da atual gestão. Para tanto mobilizamos a categoria
sempre na luta pela garantia de direitos conquistados, na perspectiva de
novas conquistas.
Nesta gestão, o Sindicato interagiu e foi articulador de importantes debates
que estão na ordem do dia. Na mesma direção, intensificaremos as
discussões e as mobilizações contra a Reforma da Previdência, os cortes
nas verbas de Ciência e Tecnologia, o congelamento salarial e a defesa da
universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade.
Diante disso, é imprescindível que todos os sindicalizados estejam em
sintonia com as diretrizes desta entidade para que o movimento sindical e
seus dirigentes conquistem uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.
Apenas iniciamos uma caminhada por um Sindicato cada vez mais combativo
e democrático. A luta que segue.
A Diretoria
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Objetivos gerais da gestão
Retomar a defesa veemente da melhoria salarial dos professores das IFES e da incorporação das
gratificações ao vencimento básico;
Reativar e impulsionar o debate sobre a construção da nova carreira docente, com irrestrita defesa
da isonomia entre ativos e aposentados;
Garantir o papel sindical da ADUFEPE através de ações que tenham como prioridade a defesa dos
interesses da categoria docente, da universidade pública de qualidade, gratuita e articulada com a defesa
dos interesses da sociedade brasileira;
Defender também os interesses específicos dos aposentados e estimulá-los a continuar
participando da vida acadêmica e sindical;
Lutar por melhorias nas condições de trabalho dos professores, no que se refere ao espaço físico,
instalações, equipamentos e à vida cotidiana;
Reformar o Regimento da ADUFEPE e influenciar com protagonismo no processo de reforma do
Estatuto da UFPE;
Promover eventos que integrem a comunidade docente da UFPE;
Garantir a plena transparência na gestão dos recursos da ADUFEPE e das deliberações das
Assembleias, Conselho de Representante e Diretoria;
Reafirmar a autonomia da ADUFEPE em relação às representações partidárias e uma postura
sindical que respeite a pluralidade de opiniões e a diversidade de nossa categoria.
Para tanto, defendeu uma postura política, democrática, plural, transparente que represente os
reais interesses e respeite as deliberações do conjunto da categoria docente.

Desafios alcançados pela diretoria
Campanha Salarial 2016 e 2017: Atuou com forte empenho para a recuperação da carreira
docente;
Desenvolveu ações para ampliar o número de associados e estimulou a participação nas atividades
da entidade;
Defendeu uma reestruturação da carreira, que garanta os direitos historicamente conquistados
e valorização da atividade docente (ensino, pesquisa e extensão) com isonomia salarial entre ativos e
aposentados;
Ampliou o apoio à melhoria de qualidade de vida dos docentes com estabelecimento de novos
convênios da entidade com colégios, hoteis, farmácias, livrarias, postos de combustível, óticas, academias
e muito mais;
Fortaleceu as atividades nas sedes da ADUFEPE, no CAV, no CAA e no campus Recife, como forma a
dar melhores condições de participação dos docentes em nosso cotidiano sindical;
Reativou o Grupo de Trabalho (GT) dos Aposentados, com a realização de palestras, eventos e
atividades de interesse dos docentes aposentados e aposentáveis;
Luta para que a UFPE fortaleça a politica institucional de acessibilidade nos três campi;
Resolveu algumas pendências judiciais do sindicato e cobrou agilidade na tramitação e execução
das ações jurídicas dos docentes como a ação dos 3,17% e 1/3 sobre férias.
Fortaleceu o Conselho de Representantes;
Mantém postura política democrática, plural, com absoluta transparência na condução
administrativa da entidade. Representa os reais interesses e respeita o desejo do conjunto da categoria.
Vem combatendo todos os projetos de lei que retiram direitos conquistados pela categoria.
Todas os pontos programáticos prometidos na campanha foram cumpridos.
Relatório da Gestão - 2016/2018
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Realizações

77 Reuniões de Diretoria
26 Visitas aos

Departamentos

16 Cafés da Manhã
Temáticos

18 Assembleias Gerais
15 Ações junto ao
ANDES-SN

15 Ações junto ao PROIFES
142 Convênios
Relatório da Gestão - 2016/2018
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REALIZAÇÕES

14 Articulações externas
11 Palestras realizadas
10 Atividades em defesa
da categoria docente

10 Festividades
8 Protestos e

Manifestações

5 Paralisações e
1 Greve
3 Debates entre

prefeituráveis
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Posse da Diretoria

Em 1º de junho de 2016 teve início a
gestão para o biênio 2016/2018.
A posse dos integrantes da Chapa 2
“ADUFEPE Democrática, Plural e
Combativa”, foi realizada no auditório
da entidade e contou com a presença de
muitos convidados, lideranças sindicais,
estudantis, entidades parceiras
e autoridades.
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Reuniões de Diretoria
As reuniões da diretoria são uma
importante instância deliberativa local.
São reuniões semanais com pautas
relacionadas à administração interna e
à conjuntura externa. Nos encontros, a
gestão avalia, define e regulamenta ações,
possibilitando o funcionamento integral
do Sindicato. Todas as reuniões são
documentadas.

Visitas aos Departamentos
A diretoria iniciou ações de mobilização junto
à categoria docente, visitando departamentos
da UFPE em suas reuniões de pleno. Durante
as visitas os diretores informavam sobre
movimentos, ações, eventos, serviços
e projetos da entidade.

Design - 31 de março 2017

Arqueologia - 29 de agosto 2017

Hotelaria e Turismo - 12 de maio 2017

Arquitetura e Urbanismo - 21 de março 2017
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Expressão Gráfica - 05 de abril 2017
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Fonoaudiologia - 15 de março 2017

História - 07 de abril 2017

Fisioterapia - 21 de março 2017

Terapia Ocupacional – 13 de março 2017

Histologia e Embriologia - 21 de março 2017

Cirurgia – 17 de março 2017

Centro Acadêmico do Agreste (CAA)
29 de março 2017

Enfermagem – 5 de maio 2017
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Tabelas de
remuneração
A ADUFEPE publicou em seu site as tabelas de
remuneração e o teor da Lei 13.325/2016 que
aumentou a remuneração da categoria.

Reajustes
Salariais

Cafés da Manhã
Os encontros eram realizados todas as quartasfeiras, das 7h às 9h, na sede. No mês de
junho/2016 ocorreram três cafés da manhã: dias
13, 20 e 27. O objetivo da iniciativa foi debater
temas importantes como desmantelameto da
educação, o desmonte dos serviços públicos,
regulamentação da Carreira Docente na UFPE,
entre outros assuntos.

No mês de agosto aconteceram três cafés da
manhã: no dia 3, foi debatida a regulamentação
da Carreira Docente na UFPE; no dia 10, o assunto
abordado foi o Novo Marco Legal – Ciência,
tecnologia e Inovação; no dia 17, a PEC 241, que
congela por 20 anos as despesas com saúde,
educação e Previdência Social e no dia 31,
a Lei da Mordaça.

Em janeiro de 2017, os docentes receberam
o reajuste salarial de 5% dos docentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).
O aumento foi resultado da greve nacional
de 2015 através de um acordo assinado pela
Federação de Sindicatos de Professores e
Professoras de Instituição Federais de Ensino
Superior (PROIFES) que previa aumentos de, em
média, 10,8 % (5,5% em agosto de 2016; 5,0%
em janeiro de 2017).
Em agosto de 2017, os docentes das federais
também receberam reajuste salarial, conforme
previa a lei.
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TEMAS DEBATIDOS
• Café da Manhã debate PEC 287 da
Reforma da Previdência
• PLC 327/2014
• Resultado da votação da PEC 55
• PEC 55
• Impactos da PEC 241 na educação
brasileira
No dia 5 de outubro, o primeiro café temático
do mês analisou a conjuntura. Dia 19, o segundo
discutiu Portaria Normativa nº 20 de 13 de outubro
de 2016 e no dia 23, o último debate discutiu os
impactos da PEC 241 na educação brasileira.

• Portaria da redução de vagas
• Análise de conjuntura
• Paralisação nacional
• MP do ensino médio
• Instrumentos de luta no pós-golpe
• Escola Sem Partido
• PEC 241/2016
• Novo Marco Legal
• Debate sobre a regulamentação da
carreira docente
• Plano de Reestruturação da Carreira
Docente - PLC 34
• Proposta de regulamentação da carreira
docente na UFPE
• Análise de conjuntura nacional - PL
257/2016

Além de repudiar o projeto elitista que pune os
pobres e os servidores públicos e participar das
manifestações para barrar a PEC 287, no dia 14 de
dezembro/2016, a ADUFEPE realizou café temático
sobre o tema.

Os projetos de lei que retiraram direitos dos
trabalhadores, aprovados na Câmara dos
Deputados e no Senado, também foram
debatidos no projeto Café da Manhã. No dia
7 de dezembro/2016, outra temática foi o PLC
327/2014, que trata da regulamentação e da
retirada do direito de greve dos servidores.
Relatório da Gestão - 2016/2018
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GT Assuntos de Aposentadoria
No dia 25 de outubro de 2017, na sede da
ADUFEPE, foi realizada reunião do GT de Assuntos
de Aposentadoria. O encontro esteve sob a
responsabilidade da diretora e coordenadora do
GT, Fábia Pottes e do professor Guilherme Varela.
Além da presença de muitos docentes da UFPE,
participaram entidades sindicais convidadas:
SINDIFISCO, SINDCONTAS, SINDRECEITA, AMATRA,
AMPPE, SIMPERE, ADECON, Polícia Rodoviária
Federal, ANS e ADUSEPS.
No evento, foi discutido o aumento abusivo nos
planos de saúde para pessoas com ou acima de
60 anos de idade e a legalidade desse reajuste
para esses segurados, que são protegidos pelo
Estatuto do Idoso e pelo Código de Defesa do
Consumidor.

18

Relatório da Gestão - 2016/2018

Liberação da ação dos 3,17%

A ADUFEPE, ao longo dos seus 38 anos
de existência, tem uma história de muitas
conquistas para os docentes da UFPE. Muitos
até podem perguntar: o que o sindicato fez
por mim durante esses anos todos? A resposta
vem através de muito trabalho, perseverança,
dedicação, luta sindical e ações conquistadas na
Justiça.
No mês de outubro de 2017, ocorreu a liberação
do pagamento da ação dos 3,17% para 17
grupos, beneficiando cerca de 300 docentes.
Em novembro do mesmo ano, a liberação de
valores foi para 20 grupos favorecendo 283
docentes.
As pessoas contempladas puderam receber as
Requisições de Pequenos Valores (RPVs) na Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil, conforme
indicava a lista. A perspectiva é que nos próximos
meses novos grupos sejam beneficiados.
De acordo com a advogada Graziele Rossi
Teixeira Crespan, os cálculos foram apresentados
em grupos de até 20 docentes, em atendimento
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à determinação judicial.
Sendo assim, foram formados mais de 130
grupos, que começaram a tramitar de forma
autônoma, cada um com um novo número de
processo. Por esse motivo, alguns grupos estão
mais adiantados que os outros.
Há que se destacar que o recebimento dos
valores decorrentes desta ação é muito
aguardado, especialmente considerando o tempo
de tramitação da ação.
Ocorre que, embora os cálculos com os valores
devidos tenham sido apresentados à Justiça a
partir de 2007, a UFPE, por intermédio de seus
procuradores, ingressou com diversos recursos,
o que impediu o pagamento dos valores.
Além disso, a assessoria jurídica, sempre atuando
de forma a melhor beneficiar os docentes, brigou
para que os valores fossem pagos da forma mais
vantajosa possível, sem a limitação a períodos
que a UFPE pretendia, como o ano de 1998, e
de forma a contemplar a maior quantidade de
docentes.
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Assembleias Gerais
Durante essa gestão, as assembleia gerais dos
docentes da UFPE reafirmaram seu papel como
instância superior de deliberação. Num momento
de crise política, além de aprovarem moções,
indicativos, paralisações e greves, as assembleias
gerais foram um importante espaço de debate
contra os ataques do governo.
A maioria das convocações tinha na pauta análise
de conjuntura diante de um cenário político
ameaçador em que aos docentes só restava
arregaçar as mangas.
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17/11/2016

30/08/2016

28/11/2016

14/09/2016

06/04/2017

03/11/2016

21/09/2017
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Assembleia histórica
No dia 10 de novembro de 2016, em uma
assembleia histórica, considerada a maior do
movimento docente da UFPE, os docentes
decretaram greve por tempo indeterminado.
A greve foi iniciada no dia 16/11 e reforçou
a mobilização nacional contra a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) do teto dos
gastos da União.
Os docentes também protestaram contra o
Projeto de Lei Complementar 257 que estabelece
o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal
e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal.
Em assembleia geral realizada no dia 17 de
novembro os docentes aprovaram o fundo de
greve. Em dezembro, foi deliberado o fim do
movimento grevista.

Relatório da Gestão - 2016/2018
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Paralisações
25 de outubro de 2016

15 de março de 2017

No dia 25 de outubro de 2016, os professores da
UFPE aderiram à paralisação nacional “em defesa
da educação, do SUS e dos direitos trabalhistas”, e
contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241, que limitou os gastos do poder público.

O dia 15 de março de 2017, foi a data escolhida
por milhares de trabalhadores de todo o país para
lutar contra a Reforma da Previdência proposta
pelo Governo Temer.

A decisão foi tomada durante assembleia
realizada no dia 11 de outubro. Em nota,
a ADUFEPE manifestou que “repudia
veementemente qualquer projeto de lei que tenha
o objetivo de reduzir o Estado Brasileiro”.
A categoria também se colocou contra a Medida
Provisória (MP) 746, de reforma do Ensino Médio,
e a PLC 54, que renegocia a dívida dos estados
com a União, mas condiciona a repactuação à
adequação de investimentos no setor público.

Também foi um dia de reivindicar mais direitos
e condições de trabalho. Em todas as capitais
ocorreram atos, manifestações e paralisações
de categorias.
No Recife, foi realizada uma assembleia unificada
com todos os setores da educação do Estado
contra a Reforma da Previdência e do Ensino
Médio.
Diretores da ADUFEPE e outros docentes da
UFPE participaram da reunião e de uma grande
caminhada rumo à Superintendência Regional
do INSS.

22 de setembro

29 de setembro
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A Greve Geral que parou o Brasil
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada pela
ADUFEPE no dia 06 de abril de 2017, os docentes
decidiram por paralisação no dia 28 de abril.
A assembleia também aprovou por unanimidade
a contrariedade dos docentes às reformas da
Previdência, Trabalhista, às terceirizações e à
cobrança de mensalidade em universidades.
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A Greve Geral realizada no dia 28 de abril fechou
comércio, indústrias e serviços públicos; parou
metrôs, trens, ônibus, portos, aeroportos, escolas
e universidades. A Greve Geral parou o Brasil e se
multiplicou em centenas de ações e atos por todo
o território nacional.
Protestos foram realizados em várias capitais e a
ADUFEPE participou das manifestações no Recife.
Foi a maior greve geral das últimas décadas. Na
véspera da paralisação, o sindicato panfletou na
entrada do campus.
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Panfletagem no campus
O dia 24 de maio de 2017 foi marcado por
manifestações em Brasília. Os docentes da UFPE
panfletaram na entrada do campus Recife em
apoio às manifestações que ocorreram na capital
federal. O Ocupe Brasília tomou a capital do país
com protestos pelo Fora Temer e Diretas Já!
A ADUFEPE preparou um panfleto especial
convocando a categoria a ir às ruas e exigir
eleições diretas. Estudantes, professores e
técnico-administrativos da UFPE receberam
o panfleto.

Greve Geral
No dia 30 de junho de 2017, os docentes da
UFPE pararam suas atividades. O dia foi marcado
pela paralisação de diversas categorias, com
mobilizações em todos os estados.
As centrais sindicais escolheram esta data como
um dia de Greve Geral em protesto contras as
reformas da Previdência e Trabalhista, pela saída
de Temer do Governo e por eleições diretas.
A entidade também realizou uma pesquisa online
para saber a opinião dos docentes sobre a Greve
Geral. A enquete contou com a participação de
228 docentes e revelou que a maioria apoiava a
paralisação.
Em Pernambuco, as rodovias foram bloqueadas
pelos movimentos sociais e os docentes da UFPE
participaram junto à milhares de manifestantes,
do ato político e cultural “Arraiá da Greve Geral”,
convocado pela CUT-PE, na Praça do Derby.
Também participaram de uma caminhada pela
Av. Conde da Boa Vista até a Av. Dantas Barreto,
Centro do Recife.

Assembleia Popular
A ADUFEPE participou de uma grande Assembleia
Popular Fora Temer! Diretas Já!, realizada no
dia 18 de maio na Praça da Democracia (Derby)
chamada pelas centrais sindicais, Frentes Brasil
Popular e Povo Sem Medo.
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Dia Nacional de Paralisação contra
a nova legislação trabalhista
As principais entidades representativas dos
trabalhadores, entre elas a ADUFEPE, promoveram
no dia 10 de novembro de 2017 uma grande
assembleia em repúdio à implantação da nova
legislação trabalhista, que entrou em vigor no
dia 11/11. O Dia Nacional da Paralisação
aconteceu em várias capitais reunindo diversas
categorias dos setores público e privado.
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Durante o evento, a ADUFEPE distribuiu nota
de repúdio contra a aprovação dos projetos de
lei que tramitam no Congresso Nacional. No
documento foram destacados os diversos ataques
que os servidores vêm sofrendo como o Programa
de Demissão Voluntária (PDV) e a Medida
Provisória 805, que, entre outras mudanças, adia
para 2019 os reajustes negociados com diversas
categoriais de servidores.
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Ato de mobilização e luta
A diretoria participou do grande ato que foi
realizado no dia 05 de dezembro de 2017,
na Praça da Democracia (Derby). O evento foi
mais uma atividade de mobilização contra os
retrocessos e contra as reformas do
Governo Temer.

Palestras e seminários
Debates sobre concepções
e modelos de universidade
A ADUFEPE realizou no dia 20 de setembro de
2017, o seminário “Concepções e Modelos de
Universidade Pública e Estatal”, em parceria
com a Federação de Sindicatos de Professores
e Professoras de Instituições Federais de Ensino
Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico
(PROIFES).
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Carreira Docente no CAA
Os diretores Luciana Cramer e Fernando
Nascimento estiveram à frente do debate sobre a
Carreira Docente, com a presença do presidente
do PROIFES, Eduardo Rolim. O evento ocorreu
no dia 24 de agosto de 2016 no Auditório Luiz
Gonzaga, Centro Acadêmico do Agreste (CAA).

Impactos da Reforma da
Previdência
Os Impactos da Reforma da Previdência, proposta
pelo Governo Temer, foram debatidos num ciclo
de palestras promovido pela ADUFEPE nos três
campi. Foram realizadas palestras em Caruaru
e Vitória. No campus Recife, o evento foi no
auditório Professor Paulo Rosas.
Os debates contaram com a participação de
Eduardo Rolim, presidente do PROIFES; Eblin
Farage, presidente do Andes-SN; André Nunes,
membro do Conselho Deliberativo do Funpresp;
Cícero Dias, professor de Ciências Atuariais da
UFPE e da deputada Luciana Santos (PCdoB – PE).
Os palestrantes também abordaram a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 que
dificultou o acesso à Previdência Social e rebaixa o
valor médio dos benefícios.

CAA discute nova resolução
No dia 16 de agosto de 2016, no Centro
Acadêmico de Caruaru (CAA), a ADUFEPE
promoveu debate sobre a Nova Resolução
na UFPE.
Os trabalhos foram comandados pelo presidente
Augusto Barreto e os diretores Luciana Cramer e
Fernando Nascimento.
Proposta pelo Conselho Universitário, a Nova
Resolução, dispõe sobre as atividades docentes,
trazendo avanços e dificuldades na carreira do
magistério federal e sobre os regimes de trabalho.
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Fernando Haddad na UFPE
No dia 11 de agosto de 2017, a ADUFEPE trouxe
Fernando Haddad para a UFPE. Ele ministrou a
palestra Crise Política e Democracia, na quadra
poliesportiva do Núcleo de Educação Física e
Desportos (NEFD) da UFPE.
Mais de 2 mil pessoas se inscreveram. O
número de inscritos superou a expectativa dos
organizadores. A iniciativa teve o objetivo de
promover discussão sobre temas atuais da política
brasileira.
Haddad é professor do Departamento de Ciência
Política da USP, e uma conhecida personalidade
da política nacional. Ele foi ministro da Educação
de 2005 a 2012 e prefeito de São Paulo de 2013
a 2016
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Cidades em Debate
Recife
A ADUFEPE realizou debate com os
candidatos à Prefeitura do Recife no dia
24 de agosto de 2016. Três postulantes
compareceram ao evento, realizado no
auditório da entidade: Carlos Augusto
(PV), Edilson Silva (PSOL) e Simone
Fontana (PSTU). O evento foi mediado
pelo presidente Augusto Barreto e teve
transmissão pela página do Facebook
do Sindicato.

Caruaru e Vitória
No dia 12 de setembro de 2016, no Centro
Acadêmico do Agreste (CAA), foi realizado o debate
entre os prefeituráveis de Caruaru. A mediação do
evento foi feita pelo professor Augusto Barreto.
Os candidatos apresentaram suas propostas
para vários temas como educação, saúde e
segurança. Participaram estudantes, técnicos
e docentes.
No dia 20 de setembro, foi realizado na Quadra
do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), debate
com os candidatos a prefeito de Vitória de Santo
Antão. Foi a primeira vez que uma entidade com
credibilidade promoveu um evento dessa natureza
na cidade. Todos os candidatos foram convidados
mas apenas três participaram do debate.
Relatório da Gestão - 2016/2018

Caruaru

Vitória
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Ações junto à UFPE,
ANDES-SN e PROIFES
Progressão
No dia 9 de maio de 2017, a ADUFEPE solicitou
providências da Reitoria da UFPE para que o
direito à progressão na carreira docente fosse
garantido.
A entidade enviou um ofício após recebimento
de diversas queixas a respeito da lentidão nos
trâmites dos processos de progressão de carreira
e o conhecimento de casos de descumprimento
da Resolução 03/2014 do Conselho Universitário.

Alocação de vagas
No dia 1º de junho de 2017, a ADUFEPE participou
de uma reunião realizada com a Comissão
de Alocação de Vagas, na Pró-reitoria de
Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan)
da UFPE. Foi solicitado da comissão espaço
para acompanhar a Proposta de Resolução que
determinará o modelo para a alocação de vagas
de docentes. O Sindicato agora integra a comissão.

O Sindicato solicitou providências imediatas da
Reitoria da UFPE para que o direito à progressão
na carreira docente fosse garantido, sem prejuízos
financeiros e funcionais aos docentes.

ATIVIDADES JUNTO À UFPE
- 2 reuniões na Reitoria
– 1 reunião da CPPD
No dia 10 de maio, diretores da ADUFEPE
participaram de uma reunião admisnistrativa na
Reitoria da UFPE sobre os tramites de processos
na CPPD.

- 3 ofícios cobrando celeridade nos
processos de progressão
- 1 reunião sobre a Comissão de Alocação
de Vagas, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças (Proplan) da UFPE
- 1 reunião administrativa na Reitoria da
UFPE, sobre os trâmites de processos na
Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD)
- Envio de ofícios à reitoria cobrando
celeridade nos processos de progressão
e cumprimento de Resolução 03/2014 do
Conselho Universitário
- Reunião com a Comissão Permanente
de Pessoal Docente (CPPD), cobrando
transparência e agilidade na emissão
de pareceres sobre os processos de
progressão docente
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36º Congresso do ANDES-SN
Em assembleia geral realizada no dia 17 de janeiro
de 2017, os professores deliberaram a ida de
dois observadores para o 36º Congresso Nacional
do ANDES-SN. Além dos observadores eleitos, a
ADUFEPE indicou seu presidente, Augusto Barreto,
como delegado.

GT Ciência e Tecnologia
Em setembro de 2016, o ANDES-SN realizou
encontro do GT Trabalho, Ciência e Tecnologia
(GTTC&T) e a reunião do Setor dos Docentes
das IFES. O Sindicato esteve representado nas
atividades, que reuniram dirigentes das diversas
seções sindicais filiadas ao ANDES, atraves dos
diretores Gilberto Rodrigues (CB) e Fábia Pottes
(CCS) e o professor Eronivaldo Pimentel (CCS).

XII Encontro do PROIFES

Assuntos de Aposentadoria

Os diretores Augusto Barreto e Audisio Costa
participaram como convidados do XII Encontro do
PROIFES, em Natal, no mês de agosto de 2016.
O tema abordado foi Carreira do Magistério e
o evento reuniu docentes de IFES de todas as
regiões do país.

Os diretores Augusto Barreto e Fábia Pottes
participaram do III Encontro Nacional de Assuntos
de Aposentadoria do Proifes – Federação. O
evento foi realizado em Florianópolis, Santa
Catarina (SC)
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Aniversário da ADUFEPE
Os 38 anos de fundação da ADUFEPE foram
comemorados com um evento no dia 31 de
março de 2017, no Clube Universitário. Uma
programação especial com homenagens
marcaram a data enaltecendo as lutas e
conquistas da entidade ao longo deste período.
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Festividades

Confraternização

Como acontece tradicionalmente todo o final de
ano, a ADUFEPE promoveu a confraternização
natalina dos docentes no dia 17 de dezembro
de 2016 , na Usina Dois Irmãos. A festa reuniu
em torno de 700 professores, professoras e
convidados.
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Carnaval

A ADUFEPE na Folia foi realizada no dia 24 de
fevereiro, na sede da ADUFEPE ao som de uma
orquestra de frevo. Em sua quinta edição, a folia
teve como tema Fora Temer e Diretas Já.
Além disso, teve a participação do Bloco das
Engenharias da UFPE Com ou Sem Crea,
Tamu na Gréa e do Grupo Cultural O Bricante
Popular. Outra novidade foi o espaço kids, com
brincadeiras para garotada.
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São João
Mantendo a tradição, o forró da
categoria docente foi transformado
em uma grande confraternização
entre os sindicalizados. O arrasta-pé
da ADUFEPE foi realizado no dia 21 de
junho de 2017, na Villa Ponte D’ Uchôa
Recepções. Centenas de pessoas se
reuniram para se divertir e dançar forró.
O festejo junino teve sanfoneiro e muito
forró pé-de-serra, além de recreação
infantil.
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Dia do Professor 2016
Recife
Um almoço em comemoração ao Dia do Professor
foi realizado no Clube Universitário. A ADUFEPE
homenageou Silke Weber, diretora da entidade
em 1980 e uma das primeiras a representar as
mulheres no movimento docente. O Sindicato
também homenageou o professor Audisio Costa,
que participou da primeira diretoria em 1979 e
atua até hoje no movimento docente.

Dia da Mulher
CAA
No dia 17 de outubro, na Churrascaria Boi e Brasa,
a ADUFEPE-CAA promoveu uma confraternização
pelo Dia do Professor com entrega de brindes aos
docentes.

No dia 8 de março de 2017, Dia Internacional
da Mulher, uma atividade homenageou as
professoras que ajudaram a construir a história
deste país. Na entrada principal do campus
da UFPE, foram distribuídas rosas vermelhas e
cartões alusivos à data.
Relatório da Gestão - 2016/2018
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Dia do Professor 2017
Recife
A ADUFEPE organizou para seus docentes uma
festa, regada à música do Grupo de Seresta
Boêmios Cansados, uma deliciosa feijoada e
sorteios de brindes. A comemoração foi realizada
no dia 20 de outubro, na sede da entidade.
A confraternização da categoria foi marcada
pela alegria do reencontro de colegas ativos e
aposentados. Também foi um momento de alerta
e convocação para o fortalecimento das lutas
nesse cenário da conjuntura nacional.

CAA
No dia 26 de outubro, os
sindicalizados do Centro
Acadêmico do Agreste (CAA)
também comemoraram o
Dia do Professor com almoço
no Restaurante Boi e Brasa,
na Avenida dos Estados, no
bairro Maurício de Nassau.
Foi oferecido bufê e rodízio. O
evento contou com a presença
de professores de vários
núcleos.
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Articulações Externas
Congresso Sindical
dos Enfermeiros de
Pernambuco

Em dezembro de 2016, o Sindicato dos
Enfermeiros do Estado de Pernambuco (SEEPE)
promoveu, no Centro de Formação e Lazer do
Sindsprev, o seu segundo congresso sindical
(CONSEEP).
A ADUFEPE, representada pelo seu presidente,
Augusto Barreto, participou da mesa de
abertura do evento. Ele expôs pontos sobre
a atual conjuntura política do Brasil com suas
perspectivas futuras e retrospectiva histórica.

Dia da Enfermagem

No dia Mundial da Enfermagem, 12 de maio, a
Divisão de Enfermagem do Hospital das Clínicas
(HC) e o Departamento de Enfermagem da
UFPE realizaram solenidade de abertura da 78º
Semana Brasileira de Enfermagem, marcada por
duas importantes atividades: a primeira, no dia
12/12/2016, no Auditório Jorge Lobo do Centro
de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE. A segunda,
no dia 19/12/2016, no Hospital das Clínicas. A
diretoria da ADUFEPE esteve presente.

Solidariedade

Inauguração do laboratório

No dia 5 de junho de 2017, a ADUFEPE
acompanhou a inauguração do laboratório do
Grupo de Experimentos em Artefatos 3D (Grea3D),
ligado ao Departamento de Expressão Gráfica, no
Centro de Artes e Comunicação (CAC).

Defesa da Educação
Pública de Pernambuco
A ADUFEPE teve papel destacado na criação
do Fórum em Defesa da Educação Pública de
Pernambuco. O Sindicato articulou reuniões com
várias entidades sindicais da área de ensino como
ADUPE, ADUCAPE, SINTEPE, CUT-PE, CTB e CNTE.
O fórum tem por objetivo fortalecer, diante da
atual conjuntura política, o setor da educação
pública, agregando entidades e centrais sindicais
para ampliação do debate.
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Em 2017, lançamos uma campanha solidária às
vítimas das chuvas e enchentes que castigaram o
Estado, principalmente, a Região da Mata Sul.
A entidade convidou os seus sindicalizados a
participarem da campanha disponibilizando a sede
e as subsedes do sindicato como pontos de coleta
de doações.
A campanha arrecadou água potável, alimentos
não perecíveis, materiais de higiene pessoal,
colchões, roupas, cobertores e lençóis.
Foi arrecadada mais de meia tonelada de
donativos para os moradores dos municípios de
Palmares, Barreiros e Rio Formoso.
O envio foi feito através de uma parceria com
o Sindicato dos Bancários que transportou as
doações para os devidos locais.
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Violência
contra Mulher

Congresso da UEP

A ADUFEPE participou do 41º Congresso da
União dos Estudantes de Pernambuco (CONUEP)
em Nazaré da Mata, em setembro. Com o tema
Unificar para Resistir: democracia e mais direitos
para estudantes que lutam em defesa da educação
e das conquistas do povo.

O presidente Augusto Barreto participou, no dia 17
de março de 2017, do seminário “UFPE por Elas:
Enfrentamento à Violência contra a Mulher”
no Auditório Jorge Lobo (CCS). Ele participou das
palestras da deputada federal Luciana Santos
(PCdoB) e da professora Marion Teodósio, chefe
do Departamento de Antropologia e Museologia
da UFPE, sindicalizada à ADUFEPE.

Diga não ao Fascismo
Os professores da UFPE organizaram o Comitê
contra o Fascismo pela Democracia e
Liberdade (COFADELI). O grupo realiza reuniões
semanais na ADUFEPE, propondo atividades e
debates de temas políticos.
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Além da defesa da democracia, entre as pautas de
deliberação estavam: a luta contra os cortes nas
universidades públicas, a luta pelo patrimônio do
povo brasileiro e dos trabalhadores, a organização
dentro das universidades privadas contra as taxas
abusivas e a luta por eleições “Diretas Já!”.

Fórum Renova Andes
O Fórum Renova Andes, entidade formada por
professores de todo o país, realizou uma reunião
administrativa na sede da ADUFEPE, com o intuito
de avaliar o Sindicato Nacional e debater novas
propostas.
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Conhecimento Sem Cortes
No dia 1º de dezembro de 2017, os diretores
Augusto Barreto e Edeson Siqueira participaram
de reunião na sede da Associação dos Docentes
da UNB (ADUnB) para tratar sobre a campanha
Conhecimento Sem Cortes. Também estiveram
presentes representantes da ADUFRJ, APUBH,
ADUFG, ADUFC e APUB.
Na avaliação de Augusto Barreto, o tema é
urgente e necessário. “Todos estamos sofrendo
os efeitos dos cortes na educação e nas áreas
de Ciência e Tecnologia.Estudantes, professores,
técnico-administrativos e toda a sociedade perde
com isso”. Na oportunidade foram debatidos um
conjunto de ações para o primeiro semestre de
2018.
Os representantes reforçaram o argumento
do conhecimento científico como um fator de

divulgação junto à população incluindo questões
como desenvolvimento social, soberania nacional,
manutenção do ensino superior público e
pesquisa e extensão de qualidade.
Conhecimento Sem Cortes é uma campanha
de mobilização social promovida por
professores universitários, cientistas, estudantes,
pesquisadores e técnicos em protesto contra a
redução dos investimentos federais nas áreas
de ciência, tecnologia e humanidades e ao
sucateamento das universidades públicas e dos
institutos de pesquisa no Brasil.
A iniciativa partiu de duas seções sindicais –
ADUFRJ e ADUnB – de dois sindicatos – APUBH
e SINTIFRJ – e da SBPC com a finalidade de
apresentar à sociedade brasileira a desvalorização
da ciência e tecnologia por diferentes governos,
em especial desde 2015.

Movimentos Sociais
Em 2016 e 2017, a ADUFEPE fortaleceu
movimentos como a Frente Brasil Popular e Frente
Povo sem Medo. A entidade participou de várias
manifestações unindo-se aos movimentos sociais
na tentativa de barrar os ataques do governo
contra os trabalhadores.

Relatório da Gestão - 2016/2018

39

Reforma da Previdência

Visita a ADUFG

No dia 24 de março de 2017, os diretores Augusto
Barreto e Gilberto Gonçalves participaram,
em João Pessoa, de debate sobre a Reforma
da Previdência, com palestras dos senadores
Paulo Paim (PT-RS) e Fátima Bezerra (PT-RN) e o
deputado federal Vicentinho (PT-SP).

O presidente Augusto Barreto visitou o Sindicato
dos Docentes das Universidades Federais de Goiás
(ADUFG-Sindicato), em julho de 2017. O objetivo
foi estreitar laços e conhecer o modelo de lazer
utilizado no sindicato goiano. Barreto foi recebido
pelo presidente da ADUFG, Flávio Alves da Silva,
que lhe apresentou a sede administrativa e a
campestre.

Novos Sócios

Nesta gestão 164 professores e professoras se
filiaram à ADUFEPE. Eles entregaram suas fichas
de sindicalização para fortalecer a luta em defesa
da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade.
Para a diretoria este processo representa o
fortalecimento da entidade na defesa dos direitos
dos docentes da UFPE. Ao mesmo tempo, reafirma
que a atual gestão está comprometida em
desenvolver ações que estejam respaldadas pelo
conjunto da categoria.
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Convênios: melhoria e expansão
No quesito convênios foram registrados
grandes avanços, melhorias e expansão, com o
acompanhamento diário de uma estagiária que é
responsável pela captação das empresas. A pedido
de muitos docentes, a ADUFEPE oferece aos seus
sindicalizados uma ampla rede de convênios
com descontos variados. As conveniadas estão
localizadas em bairros do grande Recife, Vitória de
Santo Antão e Caruaru.
“Procuramos fazer com que nossos docentes
utilizem bem seus recursos e obtenham melhor
qualidade de vida. Estamos cumprindo mais uma
das nossas propostas de campanha, esperamos
cumprir todas elas”, comemora o professor
Augusto Barreto.
No site da ADUFEPE, os docentes podem acessar
informações sobre cada convênio e saber sobre
os descontos. Os convênios abrangem diferentes
áreas e no site estão subdivididos em sete
segmentos: lazer, gastronomia, turismo, serviços,
saúde, comércio e educação.
No estabelecimento conveniado um adesivo
informará a parceria. Para ter acesso é importante
a apresentação da carteira de sindicalizado, que é
confeccionada na sede da entidade
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Caruaru
Vitória de Santo Antão

Veja os detalhes desses e de outros convênios no noso site: www.adufepe.org.br
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Nova Identidade Visual

Modernidade, transparência, cores fortes e
representatividade são as marcas do novo sistema
visual da ADUFEPE, executado pela Eden Desing
Estratégico e sob coordenação do professor
Amilton Arruda, do Laboratório de Artefatos
Industriais e Biodesing – UFPE. Com esse novo
conceito, o sindicalizado é melhor representado
e as ações da entidade ganham mais força ao
estarem associadas a uma imagem mais moderna
e plural.

Novo Site
Como parte das comemorações
ao Dia do Professor, a ADUFEPE
inaugurou o seu novo website.
Como iniciativa da nova diretoria
visando melhorar a comunicação
da entidade, o novo site se
apresentou mais dinâmico
e acessível. Com ele, a atual
gestão cumpriu o objetivo de
democratizar e lutar em prol da
categoria.
Relatório da Gestão - 2016/2018
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Gestão é marcada por mudanças de
estrutura e modernização

Cafés da manhã com debates, ampliação do
número de empresas conveniadas e interiorização
são algumas das ações inovadoras da gestão à
frente da ADUFEPE. A gestão realizou também
mudanças administrativas nos setores de trabalho
que compõe a entidade. Algumas alterações
foram pontuais e outras mais abrangentes.

Jurídico mais preparado
para defesa dos docentes

Fortalecemos nosso Departamento Jurídico,
reestruturando o setor com a contratação de
mais um escritório de advocacia para assessorar
juridicamente os docentes sindicalizados.

Os departamentos internos foram ampliados,
reorganizados e ganharam móveis e
equipamentos. Tudo isso, ofereceu uma maior
estrutura ao funcionamento do Sindicato,
otimizando o atendimento aos sindicalizados e
dispondo de melhores condições de trabalho aos
funcionários e diretores.

O escritório Almeida Paula Advogados Associados
(www. almeidapaula@almeidapaula. com.br),
com sede no Recife, assessora aos docentes em
questões administrativas, trabalhistas, criminais,
previdenciárias e cíveis, tanto em ações individuais
como em coletivas.

Secretaria

A assessoria jurídica dispõe de plantões de
atendimento direto à categoria no Sindicato. Se o
professor optar por ser atendido no escritório.

A secretaria teve sua infraestrutura modernizada
e foi ampliado o horário de atendimento.
Atualmente funciona até às 20h. O docente é
recebido e quando necessário, encaminhado para
a realização de suas demandas.

Além disso, continuamos a disponibilizar à
categoria os serviços do escritório Wagner
Advogados e Calaça Advogados Associados
que propõe ações coletivas em benefício dos
docentes.
A relação e o andamento dessas ações podem
ser encontrados no site institucional. Também
foram propostas ações individuais em nome dos
sindicalizados.

Ampliação de atendimento e disponibilização da
carteira de sindicalizado.
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Agilidade de atendimento: plantões com advogados da
área cível e sindical e contratação de assistente jurídica
para atendimento diário.
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Estruturação do setor de comunicação
A Gestão 2016/2018 reestruturou o setor de
comunicação, ampliou o acesso dos professores
à informação e conquistou trânsito na imprensa
para defesa dos interesses da categoria.
O departamento que está em constante
transformação e aperfeiçoamento, focado
em preencher as demandas para melhor
atendimento/orientação aos sindicalizados, dando
visibilidade às ações do Sindicato e a importância
do trabalho dos docentes para a sociedade.
O setor de comunicação mantém relacionamento
com os principais veículos de comunicação,
viabilizando a divulgação das ações da entidade.
Seguindo a expansão das redes sociais,
o Sindicato mantém atualizada página do facebook
(www.facebook.com/adufeperecife), Instagram
(@ascom.adufepe) e Twitter (@adufepe). Nesses
espaços são publicadas fotos e notícias.

Ampliação da sala, contratação de novos funcionários/
estagiários e aquisição de novos aparelhos;

Financeiro
A atual gestão da ADUFEPE mantém um rígido
controle da arrecadação e das despesas,
para tanto vem aperfeiçoando o sistema de
arrecadação da contribuição sindical de forma
que haja a correção da contribuição sempre que
ocorra alteração salarial.
Preocupação maior é com a transparência
financeira da entidade. Assim, todo sindicalizado
tem acesso fácil às contas detalhadas dos valores
das receitas e despesas. Na página oficial da
instituição (na aba Transparência), a categoria
docente tem acesso aos resumos dos fluxos
financeiros e cada associado poderá solicitar à
tesouraria os balancetes.

plantão na sede da entidade para retirar dúvidas
dos professores, no que se refere à contabilidade
do Sindicato, bem como daquelas outras de seu
interesse.
Por fim, somos rigorosos que os recursos
arrecadados sejam expressamente destinados à
defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados.

O escritório de contabilidade que presta serviço
à entidade disponibiliza um contador que faz um

Reprografia
O setor de reprografia, onde os
docentes podem fazer cópias gráficas
por preços acessíveis, foi modernizado
e reorganizado. No espaço estão
instalados a central telefônica digital
e o servidor de dados. Recentemente
foi adquirido uma impressora laser
colorida de última geração.
Relatório da Gestão - 2016/2018
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Beleza e preservação
O jardim da ADUFEPE, projetado pela professora
Julianna Albuquerque, teve sua beleza acentuada
e restaurada na atual gestão. Recebe manutenção
diária com serviços de capinagem e regagem.
Foram construídos novos canteiros para acolher
as diversas espécies de plantas com foco na
preservação ambiental.

Interiorização
A ADUFEPE marca presença nos campi
de Caruaru e Vitória com o intuito de
atender aos docentes considerando
suas especificidades locais.
No Centro Acadêmico de Vitória (CAV)
e no Centro Acadêmico do Agreste
(CAA) a entidade possui uma sala onde
pode receber e atender os professores.
No CAV e no CAA foram contratados
novos funcionários e adquiridos novos
equipamentos.
A diretoria projeta expandir e melhorar
ainda mais o atendimento com a
construção de subsedes próprias nos
dois campi. No dia 8 de novembro
2017, o presidente Augusto Barreto se
reuniu com o diretor do CAA, Manoel
Guedes Alcoforado Neto, para tratar a
respeito da construção da subsede do
Agreste.
A meta é a obtenção de um terreno
no local para expansão da entidade.
A doação do terreno está sendo
encaminhada pela direção do CAA.
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CAV

CAA

Encontro com o diretor do CAA, Manoel Alcoforado.
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Posição da ADUFEPE sobre o ANDES
Sindicato Autônomo e Independente
A ADUFEPE (Associação dos Docentes da UFPE) foi
criada em março de 1979. Nessa época, o Brasil
se encontrava em regime de exceção. Desde
sua criação esta entidade sempre defendeu
a pluralidade de pensamento como o melhor
caminho para a construção da democracia. Assim,
enquanto lutava pelos direitos dos professores
da UFPE, também integrava lutas mais amplas em
defesa da democratização do país, da cidadania e
dos direitos humanos.
Como parte da luta em defesa da Universidade
Pública, Gratuita, Inclusiva e de Qualidade, a
ADUFEPE foi protagonista no processo de criação
de uma organização nacional que representasse
o conjunto dos docentes das instituições de
ensino superior, que culminou com a criação da
ANDES (Associação Nacional dos Docentes de
Ensino Superior) em 1980. Durante este processo,
uma característica marcante foi que a ANDES
incorporasse o conjunto dos docentes de forma
que tivesse uma ampla participação de todos
e, portanto, uma pluralidade de pensamento
próprio dos professores das instituições de ensino
superior.
Uma vez conquistada a redemocratização, na
Constituição de 1988, foi incorporado o direito de
sindicalização para os servidores públicos federais.
Continuando o processo de reorganização da
categoria docente das universidades, a ANDES
transformou-se num sindicato nacional e as
nossas associações docentes passaram a ser
seções sindicais do mesmo. Nos últimos anos,
a direção nacional do ANDES tomou posições
políticas sectárias, extremistas, se recusando a
negociar com qualquer tipo de governo e, com
isso, causando prejuízos à categoria.
Desde 2002, a posição política sectária
e reducionista tomou posse do ANDES,
enfraquecendo a democracia interna, a
capacidade de diálogo e negociação do sindicato.
Assim, afastando-se dos reais interesses dos
docentes.
Reafirmando nosso compromisso com os
docentes da UFPE, a direção da ADUFEPE
iniciou o debate com a categoria docente com a
proposta de transformar a ADUFEPE em sindicato
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independente e autônomo, o que terá como
consequências para a entidade:
1. Autonomia e liberdade para consultar a
categoria docente por meio eletrônico e
votações online;
2. Diminuir despesas de 22% da ADUFEPE com
repasses financeiros ao ANDES/CONLUTAS;
3. Manter pluralidade de ideias e fortalecer a visão
democrática na prática sindical;
4. Priorizar o debate sindical na defesa da
categoria docente e da universidade pública,
gratuita e de qualidade;
5. Atualizar o estatuto da ADUFEPE frente aos
desafios atuais do movimento docente, sem
intervenção do ANDES;
6. Ampliar articulação com outras instituições,
entidades e empresas, beneficiando
sindicalizados com mais convênios e parcerias;
7. Fortalecer a ADUFEPE na luta em defesa da
carreira e dos nossos salários, com pautas
específicas da categoria dos docentes federais,
lotados no estado de Pernambuco;
8. Incluir pensionistas no Regimento da ADUFEPE,
de modo que seus interesses possam ser
representados pela entidade;
9. Fortalecer a luta do movimento docente por
melhorias de condições de trabalho frente às
administrações;
10. Expandir a infraestrutura física da ADUFEPE
com a construção/ampliação das sedes da
entidade, visando melhor atendimento aos
sindicalizados.
Por estas razões suspendemos o pagamento
mensal do ANDES para que os recursos
fossem utilizados na ampliação de nossa sede
construindo-se o espaço multidisciplinar para
ser utilizado pela categoria. O projeto está em
andamento na Prefeitura da Cidade Universitária.
A participação de todos/as os/as sindicalizados/
as será necessária para fazer essa mudança
estatutária e tornar a ADUFEPE ainda mais forte,
plural, democrática, autônoma, com decisões mais
próximas de sua base, sem interferência de atores
externos, que estão distantes dos interesses da
categoria docente.
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