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anos de luta

Seis meses de intenso trabalho
Ações em defesa da universidade pública marcam gestão

D

ecorridos seis meses de
gestão, mais uma vez prestamos contas de nossas ações conforme compromisso de campanha.
Temos incessantemente desenvolvido ações em defesa da universidade pública, do financiamento da
pesquisa, da autonomia universitária, e da liberdade de cátedra. Trabalhamos ainda contra a reforma
da previdência e a proposta de Escola Sem Partido, e pela revogação
da Emenda Constitucional 95, que
congela os investimentos nos serviços públicos e descaracteriza nossa
Constituição Cidadã aprovada pelo
Congresso Constituinte, em 1988,
colocando em risco nossa recuperação salarial.
Para fortalecer estas atividades,
temos participado e organizado fóruns locais, regionais e nacionais,
com vista a articular forças em defesa da universidade pública, especialmente do financiamento da

pesquisa, do ensino e da extensão,
dentro de uma nova visão de sindicato, que deve estar em sintonia
com os interesses dos sindicalizados.
Dentre estes eventos, gostaríamos de destacar a realização
do II Congresso UFPE em debate,
realizado de 6 a 9 de novembro.
Foi um momento muito importante para debater a universidade,
considerando as perspectivas da
conjuntura política nacional, que
é claramente contra os investimentos em serviços públicos em
especial. Tivemos a oportunidade
de debater temas de interesse da
vida acadêmica, a exemplo da exploração de petróleo no pré-sal e
da importância da pesquisa nacional para o desenvolvimento desta.
Abordamos ainda a universidade
e a defesa dos direitos humanos;
inclusão e empoderamento social;
interiorização das universidades; a

relação entre universidade, ciência
e cultura, e a universidade e cidade.
Isso sem falar nas mesas sobre tecnologia e Inovação, financiamento,
educação básica e o estado laico. O
evento foi gravado e pode ser acessado através do site da ADUFEPE e
das nossas redes sociais.
Conscientes também de que o
seguro saúde se constitui numa
das maiores preocupações dos sindicalizados, em sintonia com nossa
concepção de sindicato, estamos
trabalhando para que a ADUFEPE
faça convênio direto com uma seguradora de saúde, buscando reduzir os preços desta necessidade
dos docentes. Nosso esforço é para
que, até fevereiro próximo, tenhamos uma proposta pra apresentar
aos docentes. Essas ações são resultado do esforço e dedicação da
diretoria junto aos sindicalizados, e
a incansável luta pela garantia de
direitos.

A TODOS E A TODAS UM FELIZ NATAL E UM VITORIOSO 2019.
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Com marca própria, Fedupe se fortalece

O ano de 2018 foi de fortalecimento para a Frente em Defesa da Universidade Pública
– Fedupe, que ganhou marca
própria, realizou novos encontros com seus participantes e
concentrou esforços no combate às tentativas de controle

ao exercício da docência. Entre
os próximos passos da Fedupe, está a realização da mesa
redonda “Sentidos da Escola
sem partido no contexto atual”, que deverá acontecer no
primeiro semestre do próximo
ano. Este mês, atendendo so-

licitação da ADUFEPE, foi acolhida pela Comissão de Educação da Assembléia Legislatica
de Pernambuco uma audiência
pública que contou com a presença de mais de cem pessoas.
A diretora Zélia Porto fez
parte da mesa que teve a participação de mais de oito instituições.
Além da ADUFEPE, Participam da Fedupe a Adupe,
Sinpro, CUT-PE, CTB-PE, UNE,
Aduferpe, Sindupe, Simproja,
Sintepe, DCE da Rural, DCE da
Univasf, DCE da UPE, ANPG e
UEP.

Defesa da ciência, tecnologia e inovação e seu financiamento
O Recife deverá sediar, em
março de 2019, seminário para
discutir a produção científica
nas universidades brasileiras.
A proposta de realizar o evento
veio a partir de encontro, em novembro, no Rio de Janeiro, com a
presença dos diretores da ADUFEPE, Edeson Siqueira e Fernando Nascimento, e dos docentes
Hélio Mattos (UFRJ), Remi Castione (UnB) e do coordenador
da Capes, Luís Fernandes (UFRJ).
Entre as discussões do encontro,
o futuro dos setores de ciência,

tecnologia e inovação nas universidades. Foi proposto, ainda sem
previsão de data, outro seminá-

rio, em Brasília, a ser realizado
pelo GT de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Proifes Federação.

Frente Norte e Nordeste em defesa da universidade
Como resultado do I Encontro Norte e Nordeste de Associações e Sindicatos do Movimento Docente, em setembro,
foi produzida a Carta de Recife
em Defesa da Universidade Pública. O documento contém reivindicações pela valorização do
Ensino Superior. Os docentes
pedem a revogação da Emenda
Constitucional 95 (que congela
investimentos públicos por 20
anos); a ampliação dos recursos para o financiamento das
universidades; a recriação do
Ministério de Ciência,Tecnolo-
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gia e Inovação o resgate do Plano
Nacional de Educação, garantindo
uma nova fase de expansão, com
qualidade do Ensino Superior e da
Educação profissional e tecnoló-

gica. “A carta também denuncia o
desmonte provocado pela EC 95 e
o candidato que se comprometeu
a revogá-la”, informa o presidente
da ADUFEPE, Edeson Siqueira.
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Intérpretes de Libras integram a equipe da ADUFEPE
Com o objetivo de favorecer a
inclusão social dos professores
surdos e deficientes auditivos,
a ADUFEPE efetivou a contratação de dois novos estagiários
como intérpretes de Libras. Os
estudantes Anderson Andrade
e Fellipe Matos são responsáveis por receber associados e

intermediar o diálogo entre funcionários e demais professores
filiados ou não à associação. O
próximo passo será promover
a capacitação dos técnicos do
sindicato na Língua Brasileira
de Sinais. Os estagiários estão à
disposição das 9h às 13h e das
14h às 18h.

Sindicato discute novo formato para seguro-saúde
dados são evoluir na negociação
com as seguradoras de planos de
saúde e no levantamento de todas
as possibilidades a serem exploradas. A expectativa é que a partir de
2019 os docentes passem a ter o
controle das negociações com as
seguradoras, o que permitirá obter
mais vantagens para os segurados
e mensalidades mais acessíveis.

No mês de novembro, a ADUFEPE iniciou as discussões com
relação à implantação do sistema
de autogestão para os planos de
saúde dos docentes. A diretoria
da entidade visitou sindicatos que
utilizam o formato para conferir os
prós e contras dessas experiências
e qual a melhor opção a ser implementada para os docentes da
UFPE. Os próximos passos a serem

Articulação
com entidades
é reforçada

A articulação com entidades reconhecidas no contexto
da educação brasileira foi uma
preocupação que marcou os
primeiros seis meses da nova
gestão da ADUFEPE. Entre as
associações e sindicatos referência na área buscadas pela
nova diretoria, estão a Internacional de Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
e o Proifes-Federação. “Precisamos estar cada vez mais
alinhados a essa cadeia de
discussões da educação, por
isso fizemos questão de estar
presentes a encontros do Proifes e da CNTE, por exemplo”,
destaca a diretora Zélia Porto.
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ADUFEPE Sediará uma Unidade do IBEP

O mês de dezembro foi marcado,
entre outras atividades, pela participação do presidente, José Edeson, e do
vice-presidente, Fernando Nascimento, em encontro do Instituto Brasileiro
de Estudos Políticos (Ibep), no Rio de
Janeiro. Criada em 2013, a entidade
desempenha papel de aglutinadora
e de fomentadora de discussões que
possam embasar ações de resistência ativa no contexto político atual do
País. O evento serviu como pontapé
para a ampliação do Ibep numa rede

nacional, incluindo Pernambuco e
estados como o Ceará, a Paraíba e o
Piauí. “Ao se debruçar sobre a história
e os estudos políticos podemos gerar reflexões que nos auxiliem neste
momento atual. A formação política
não é doutrinação, mas salutar para
nos dar liberdade e mostrar quais caminhos seguir”, destaca o presidente
Edeson Siqueira. O encontro contou
com as presenças do ex-chanceler
Celso Amorim e o ex-ministro de Ciência e tecnologia Roberto Amaral.
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II Congresso UFPE em Debate destaca a importância
do futuro das universidades
O evento contou com 11 mesas-redondas e três conferências, com participação
de 28 palestrantes, e atingiu a expressiva marca de 550 inscritos

D

urante os dias 06 a 09 de
novembro, a ADUFEPE
promoveu o II Congresso UFPE
em Debate, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Com o intuito de traçar um panorama sobre a universidade
pública brasileira, o evento proporcionou a apresentação de 28
palestrantes entre docentes e
profissionais da educação de oito
estados do país.
As relações entre a universidade e temáticas como o estado
laico, direitos humanos, inclusão,
arte e empoderamento foram
discutidas durante as mesas-redondas do congresso. Além de
três conferências e 11 palestras,
o evento promoveu, ainda, a
apresentação de 16 artigos científicos produzidos por estudantes da universidade.

EXPEDIENTE
Diretoria

O presidente da ADUFEPE, José
Edeson Siqueira, fala sobre o sucesso do congresso: “Tínhamos como
objetivo fazer um grande congresso
que pudesse discutir concepções da
universidade, pensar a UFPE, fazer intercâmbio com outras experiências e
foi isso que aconteceu. O Congresso
superou nossas expectativas”, pontua ele.
Já o diretor da associação, Audísio
Costa, destaca a relevância do evento
em meio a conjuntura política atual. “Nossa principal intenção com as
pautas discutidas no congresso foi
construir um conjunto de elementos
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para promover debates e discussões
extremamente necessárias no contexto atual da universidade pública
brasileira”.
O II Congresso UFPE em Debate
reuniu cerca de 550 participantes,
durante quatro dias. Membros da
comunidade acadêmica discutiram
os rumos das instituições de ensino
superior e os possíveis desafios a
serem enfrentados. Eles conferiram,
gratuitamente, uma programação
com 14 atividades, além de um fórum e três apresentações culturais,
ocupando três auditórios em diferentes centros do campus da UFPE.

ADUFEPE - Associação dos Docentes da UFPE
Suplentes

Lucinda Maria da Rocha Macedo (CFCH)
José Cristovam Martins Vieira (CCS)

Coordenação Geral
Wedja Gouveia

Assessoria de comunicação
Jornalistas:

Janaína Lima
Daniela Albuquerque
Suara Macedo
Joyce Santos ( Monitora de jornalismo)

Diagramação e arte:
Wilton Pontes
Hygor Silva

Av. dos Economistas, s/n, campus da UFPE - Cidade Universitária, Recife/PE - CEP: 50740-590
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