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Processos Jurídicos da ADUFEPE
Confira a situação dos processos dos 3,17%
Como é de conhecimento de todos,
tramitam na Justiça Federal, desde
setembro de 2007, as execuções cobrando
as parcelas atrasadas relativas ao reajuste
de 3,17%.
Conforme gráfico abaixo, a grande
maioria dos processos (organizados em
grupos de 20 professores) já encerrou o
percurso dentro do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (segunda instância),
com o julgamento dos Embargos de
Declaração. Nestes casos, já foram
inclusive interpostos e respondidos os
recursos especiais para o STJ e, em alguns
processos, também os recursos
extraordinários para o STF. Resta agora

aguardar a admissão desses recursos pelo
presidente do TRF5 e seu encaminhamento às instâncias superiores
(chamadas aqui de 3ª Instância).
Deve ser referido que os demais
processos que ainda não estão nessa fase,
deverão obrigatoriamente cumprir todas
as etapas (sentença, apelação, decisão no
TRF5, embargos de declaração, recurso
especial e/ou extraordinário e julgamento
pelo STJ e/ou STF).
Após, os processos serão
encaminhados novamente à origem 5ª
Vara Federal da Justiça Federal de
Pernambuco, para requisição dos valores
a serem pagos.

Recurso Especial para o STJ

Embargos Declaratórios Julgados
Grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56,
57, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97,
98, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116
Recursos de apelação julgados
e Acórdãos publicados
Grupos: 22, 30, 32, 34, 37, 42, 44
45, 49, 52, 54, 58, 61, 64, 65, 66, 70, 77, 94, 95,
96, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122
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Aguardando julgamento dos recursos de apelação
Grupos: 79, 80, 92, 124
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Sentença
Grupos: 80, 123, 125, 126, 127, 128, 129

ADUFEPE obtém
sentenças favoráveis
em outras ações
Por outro lado, é importante
mencionar que a ADUFEPE vem
obtendo êxito em diversos processos coletivos, em que representa
toda a categoria de docentes da
UFPE, que posteriormente, se
enquadrados na situação prevista na
ação, serão beneficiados pelas
decisões (por enquanto ainda
sujeitas a recurso).
São elas:
1. Sentença favorável determinando a incidência de juros e
correção monetária sobre os
pagamentos administrativos
realizados nos últimos 05 anos;
2. Sentença favorável, determinando que a União exclua o “abono
de permanência” da incidência do
Imposto de Renda, e restitua os
valores que foram recolhidos a esse
título, indevidamente, desde 2004
(Lei 10.887);
3. Sentença favorável, condenando a UFPE a pagar indenização
relativa aos dias de férias e licençaprêmio não gozados ou utilizadas
para contagem de tempo de serviço,
àqueles que se aposentaram a
menos de 05 anos.
4. Sentença favorável, condenando a UFPE a pagar a GED no
valor correspondente a 140 pontos
aos aposentados no período entre
01.05.2004 a 14.05.2008.
Outras ações também estão
tramitando, ainda sem julgamento
pelo Juiz de primeiro grau.
Por fim, para maiores esclarecimentos, os associados devem
contatar a Assessoria Jurídica, na
sede da ADUFPE.
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O biênio 2008/2009 marcará a história da ADUFEPE
pelo retorno da participação nas atividades do sindicato.
As assembléias voltaram a ser o espaço de disputa política
e de debate, o Conselho de Representantes foi recomposto
e conta com vinte e cinco representantes eleitos por seus
pares, incluindo a representação dos aposentados e a
entidade cresce em número de filiados.
As eleições para a diretoria gestão 2009/2010
A recente eleição, com a maior participação de toda a
história da entidade, reconduziu a direção da ADUFEPE.
Elegeu o projeto político da Chapa nº1 Avançar nos Novos
Rumos para mais uma gestão do sindicato. A disputa
eleitoral está concluída e nos comprometemos em
representar todos os sindicalizados.
Acreditamos que é possível conduzir um sindicato que
respeite a pluralidade de opiniões de seus associados,
assegure o espaço democrático para discussão e a critica
responsável, que dê o trato correto às questões específicas
da categoria, sem perder de vista o momento político em
que vivemos; que busque conquistas resultantes de sua
atuação sindical, sem perder os princípios e sem abdicar
dos anseios por uma sociedade justa, fraterna e solidária,
avaliando sempre com o conjunto da categoria suas
expectativas e os meios para alcançá-las.
A reestruturação da Carreira Docente
O Termo de Acordo assinado entre o Governo Federal,
o PROIFES e a CUT prevê a criação de uma mesa para
tratar da reestruturação das carreiras do Magistério
Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
A ADUFEPE antecipou-se na discussão da carreira
docente e realizou, no dia 26 de março de 2009, quando das
comemorações dos 30 anos da fundação, organizou uma
mesa com as propostas da ANDIFES, ANDES-SN e
PROIFES, entidades nacionais que participarão das
negociações.
O primeiro movimento do governo federal foi
realizado em maio de 2009, quando convocou as entidades
nacionais e apresentou uma proposta preliminar de
reestruturação das carreiras. Acena, de um lado com a
incorporação da GEMAS ao vencimento básico e elevação
do teto salarial, e de outro propõe a transformação do
Regime de Dedicação Exclusiva em gratificação. A
direção da ADUFEPE fez ampla divulgação e explicitou
seu posicionamento contrário a qualquer alteração que
descaracterize o Regime de Dedicação Exclusiva, uma
conquista do movimento docente.
A segunda reunião só ocorreu em 10 de agosto, quando
o governo apresentou, verbalmente, uma proposta: a
criação de uma nova classe, acima da classe de Professor
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Associado, denominada de Professor Sênior, com
quatro níveis. O professor sênior IV com remuneração
igual ao do professor titular, com equiparação aos
vencimentos da Carreira de Ciência e Tecnologia; a
criação de adicional de remuneração para exercício da
atividade em pós-graduação lato sensu e, também,
adicional de remuneração de preceptoria para docentes
que atuam em Internatos e Residências Médicas.
A novidade positiva, com relação à reunião anterior,
é a manutenção do regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva (DE) como ele é hoje, com a possibilidade de
regulamentação adicional atualmente essas atividades
são disciplinadas pelo Decreto nº 94. 664, de 23 de julho
de 1.987.
A proposta apresentada pelo governo é inaceitável.
Criar uma nova classe acima de Professor Associado
introduzirá uma grande distorção e discriminará os
aposentados. A diretoria defende um novo modelo de
Carreira Docente com reajuste na base e no teto salarial e
sem distorções para aposentados e pensionistas.
Reiteramos o compromisso de que qualquer
decisão oficial da ADUFEPE será sempre precedida
de informações e amplo debate.

Editorial

Prezados Colegas,

Questões no âmbito da UFPE
A nova direção da ADUFEPE volta-se para a UFPE,
na defesa das melhorias nas condições de trabalho e
atuará em questões administrativas e acadêmicas.
Uma questão central e prioritária será a mobilização
por uma reforma geral do Estatuto da Universidade
Federal de Pernambuco. Concebido ainda nos anos
setenta, sua primeira publicação data de 23 de abril de
1975, passou por obrigatórias adequações à legislação
federal: a nova Constituição Federal promulgada em
1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
aprovada em 1996.
Por vezes tentou-se a sua reforma. Na página da
UFPE encontram-se três propostas diferentes de
anteprojetos de Estatuto. O motivo dessas frustradas
tentativas é que nenhuma delas ousou propor uma
reforma geral e nem veio precedida de uma ampla
discussão.
É agora, no segundo semestre de 2009, o momento
mais adequado para iniciar essa reforma. No próximo
ano o processo sucessório do reitor estará pautado e
reforma do estatuto e a disputa eleitoral não combinam.
“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” !
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30 ANOS
ivemos um tempo de muito desrespeito à
Constituição, no qual perdemos direitos adquiridos,
conquistados a duras penas. Precisamos, urgentemente,
encontrar caminhos que unifiquem as bases do movimento
docente nacional, para fazer face a esta agressão.
Escrito em 1997

Ednaldo Miranda
Presidente na gestão: 1986

A

criação de um pensamento democrático dentro da
universidade.
A minha candidatura à diretoria da ADUFEPE foi uma
consequência quase normal de sua fundação. Na ocasião,
reunidos no CECOSNE, depois de horas e horas de conversa,
era praticamente certo que a ADUFEPE seria extinta, antes
mesmo de nascer. Lembro-me que questionei veementemente
que ela não poderia ser natimorta!
Foi uma época muito difícil porque estávamos criando
uma mentalidade democrática dentro da universidade.

A

direção da ADUFEPE considerou uma
missão honrosa organizar o evento
comemorativo dos 30 anos de sua fundação,
em 26 de março de 2009. Nossa entidade tem uma história
de lutas. Fundada ainda no período da ditadura militar,
resistiu às crises econômicas da nova república e às
políticas neoliberais dos governos Collor e Fernando
Henrique. Diversas vezes foi necessário lutar, com
paralisações e greves, por salários dignos e para manter
a Universidade Pública gratuita e de qualidade.

Debate sobre a reestruturação
da carreira docente
Foto: Wilton Pontes

V

Prof. André Furtado
Presidente na gestão: 1981

uando da fundação e na consolidação da
ADUFEPE, fazer política na Universidade era uma atividade
vital para o desenvolvimento humano de uma geração de
docentes, aqueles que de algum modo haviam vivenciado a
ação do Estado repressivo. O que somos hoje e as
contribuições que cada um tem dado ao processo educativo,
político e social em curso no Brasil não pode ser desvinculado
dessa experiência.
Heloisa Mendonça de Morais
Presidente na gestão: 1983
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A programação iniciou-se com a apresentação das
propostas de reestruturação da carreira docente. A mesa
coordenada pelo presidente da ADUFEPE, Jaime Mendonça,
teve a participação dos representantes da ANDIFES, Amaro
Lins; do ANDES-SN, Ciro Corrêia; e do PROIFES, Eduardo
Rolin. As propostas foram expostas seguidas de um debate.
Foto: Flávio Augusto
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Foto: Flávio Augusto

30 ANOS

A

ADUFEPE deverá ser um instrumento capaz de
refletir os anseios de cada docente, e para isto deve lançar
raízes em cada departamento, respondendo às necessidades
específicas de cada área do conhecimento.
A pluralidade do debate é que vai garantir a vitalidade
da ADUFEPE.
Maria Luiza Aléssio
Presidente nas gestões: 1987 - 1988

Membros da primeira Diretoria da ADUFEPE presentes na solenidade
Pedro Ferrer, Carlos Egberto, Silke Weber, Ivon Fittipaldi e Audísio Costa

Solenidade Comemorativa dos
30 anos de fundação da ADUFEPE
A ADUFEPE prestou uma justa
homenagem aos antigos dirigentes
que fizeram parte da história de luta de
nossa entidade. Cada ex-diretor
recebeu uma placa comemorativa aos
30 anos de fundação. Uma pequena
homenagem da ADUFEPE pelo
reconhecido do trabalho em prol ao
movimento docente.

A

ADUFEPE. foi criada num dos momentos de
dificuldade do país, mas dentro de uma consciência da
importância da universidade brasileira para o
desenvolvimento do BRASIL com autonomia. Isto por se ter a
certeza que a universidade pública era (e ainda é) o principal
veículo de geração do conhecimento, instrumento
fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Hoje
podemos afirmar que neste período a ADUFEPE cumpriu seu
dever em defesa da universidade pública, gratuita e de
qualidade. Bem como dos interesses dos docentes e contra o
desmonte e privatização das IFES.
José Audisio Costa
Presidente nas gestões: 1990 - 1991

F

Foto: Flávio Augusto

iel aos fundamentos históricos do ANDES-SN, a
ADUFEPE alcança mais uma década em sua heróica
trajetória de lutas.
Em nome dos companheiros e companheiras que conosco
integraram e dos que apoiaram e participaram das gestões
99 e 2000 da ADUFEPE, é este o tributo que rendemos á
entidade.
Marieta Koike
Presidente nas gestões: 1998 - 1999

A

Alguns docentes que ´passaram pela presidência da ADUFEPE
Silke Weber, Heloísa Morais, André Furtado, Sônia Marques, Jaime Mendonça,
Evenildo Melo, Marieta Koike, Célia Cavalcanti e Audísio Costa

ADUFEPE nasceu bem, congregando
as idéias e as boas intenções de uma entidade que se
caracterizava por expor as reivindicações universitárias, pela
luta por uma administração acadêmica e científica,
transparente em todos os seus processos.
Por outro lado, era de se esperar que com o avanço nas
conquistas as diferenças internas iriam se acentuar, mas que
não perdesse o eixo central de uma entidade em que as
questões universitárias seriam priorizadas.
Ascendino Flávio Dias e Silva
Presidente na gestão: 1992
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30 ANOS

Foto: Flávio Augusto

A

resistência à ditadura militar, a luta pela anistia
e o amplo engajamento da população na redemocratização
do país se concretiza no fim da década de 70, na criação e
fortalecimento das associações de classe. É precisamente
nesta conjuntura, que revela um dos mais belos e difíceis
momentos de reivindicação, que nasce a ADUFEPE, uma
entidade comprometida com a luta pelas transformações
sociais para a garantia de melhores condições de vida par a
população brasileira. .
Célia Cavalcanti
Presidente nas gestões: 1993 - 1994 - 1995

Exposição realizada no hall do auditório do CCSA/UFPE

Uma viagem na linha do tempo
Durante o evento os convidados puderam apreciar uma
exposição preparada como parte das comemorações dos 30
anos. Uma viagem na linha do tempo de 1979 a 2009,
associando as lutas da ADUFEPE às principais transformações
da sociedade. O trabalho foi coordenado por Helen Olímpia, a
jornalista que nos acompanha há anos, com o apoio da nova
jornalista Gabriella Falcão e do nosso programador visual
Wilton Pontes. A solenidade contou com a participação de
diretores, ex-diretores e convidados.
Foto: Flávio Augusto

A

ADUFEPE foi fundada para ser uma entidade
que não tivesse o caráter assistencialista e sim uma entidade
combativa, independente da administração institucional e
que, de fato, representasse o pensamento de seus associados.
Ainda temos que avançar muito nas nossas lutas em
prol da universidade brasileira e de nossa categoria. Por isso
sou um entusiasta do movimento docente que, às vezes,
passa por desmobilizações, mas sempre se tem mostrado
presente como um instrumento importante na luta por uma
melhor condição de vida tanto de sua comunidade interna
quanto da sociedade em geral.
Sergio Sette
Presidente nas gestões: 2000 - 2001 - 2002

A

Q

uais as perspectivas para o futuro da
ADUFEPE? Como combinar a clareza nos
princípios e a participação? Nossas bandeiras
são: a defesa intransigente dos docentes, da universidade
pública como um instrumento de inclusão social e da
sociedade brasileira. O cerne do problema está na
participação.

6

assinatura de um Termo de Acordo com as
definições de uma política salarial mínima para três anos é um
fato inédito nas relações entre o Movimento Docente e
Governo Federal. Só o tempo permitirá uma avaliação mais
abrangente.
Levando-se em conta diversas carreiras dos servidores
públicos federais é notório que ainda não percebemos um
salário justo, mas só a mobilização da categoria garante novas
conquistas.
Jaime Mendonça
Presidente nas gestões: 1996 - 1997 - 2008
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Educação

Pós-Graduação em Educação
comemora 30 anos

Por Gabriella Falcão

Em outubro do ano passado a PósGraduação em Educação da UFPE
comemorou 30 anos de fundação. O
programa que teve suas atividades iniciadas
em 1978, e implementou o doutorado em
2002, possui em sua rica trajetória ações
voltadas à formação de pesquisadores e à
produção de conhecimento científico no
campo educacional. Até outubro de 2008
foram catalogadas 412 defesas de
dissertações e 37 teses de doutorado.
O Programa destina-se à formação de
docentes/pesquisadores, através da
produção de estudos e pesquisas que
ampliem e aprofundem o conhecimento
sobre a realidade educacional, segundo as
linhas de pesquisa que o constituem, a saber:
1. Política Educacional,
Planejamento e Gestão da Educação Compreende estudos que buscam apreender
a atuação do Estado e das distintas esferas
governamentais no setor da educação e suas
repercussões no planejamento e na gestão
dos diferentes níveis dos sistemas de ensino
e nas formas de manifestação em planos,
programas e projetos;
2. Formação de Professores e Prática
Pedagógica - Investiga a formação de
professores e a prática pedagógica em
diferentes espaços educacionais e níveis e
modalidades de ensino, na perspectiva da
cultura, da profissionalização e dos saberes
docentes, do currículo, e das representações
sociais;
3. Teoria e História da Educação - As
pesquisas da linha têm como referência as
Teorias da Educação e da História da
Educação que visam a ampliar os limites da
compreensão tradicional da Ciência,
possibilitando maior aproximação entre a
investigação e seu objeto. Abrange estudos
teóricos e empíricos relacionados a
temáticas específicas da formação humana e
a aspectos da História da Educação;
4. Didática de Conteúdos Específicos
- Partindo da compreensão de que o ensino e
a aprendizagem são processos em
permanente transformação, sujeitos a
rupturas e reconstruções epistemológicas, e
que constituem, concomitantemente,
produtos realimentadores desses mesmos
processos, esta linha de pesquisa
compreende estudos que objetivam
investigar a ação de ensinar e aprender nas
diversas áreas do saber (Matemática,
Linguagem e Ciências).
Revista da ADUFEPE - Nº 2 - agosto / 2009

Foto: Wilton Pontes

A Revista da ADUFEPE entrevista a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Educação da UFPE para entender um pouco sobre a última avaliação da CAPES e a
importância do programa para o Estado.
Foto: Gabriella Falcão

Revista Adufepe: Qual a dificuldade do
programa relatada na avaliação da CAPES?
Luciana Marques: Na área de humanas
nós temos uma certa dificuldade em trabalhar
com quantidade, porque priorizamos a
qualidade. Um artigo na área de educação, por
exemplo, tem em média 20 páginas. Existe todo
um levantamento, uma pesquisa profunda
sobre o assunto. Por isso não se trata de um
artigo simples. Por esta razão não conseguimos
atender o número de dissertações exigidas pela
CAPES. Então esse é um problema que a área
de humanas como um todo vivencia, particularmente na área de educação, mais que a gente
vem tentando superar isso e retornar ao
conceito 5 que tinhamos antes. Entretanto, não
houve uma baixa no número de alunos para a
entrada no programa, são cerca de 300
candidatos por seleção para o mestrado,
costumo até dizer brincando que nós temos um
vestibular.
Revista Adufepe: O que a coordenação
do programa pretende fazer para melhorar o
conceito?
Luciana Marques: Não só a nossa
coordenação, mais todo o colegiado do curso,
está muito comprometido com essa retomada
da avaliação. Nós estamos tentado aumentar o
nosso número de publicações e já pensamos
em um processo de instituição de uma
avaliação externa, que vai nós auxiliar a
identificar quais são as nossas deficiências, os
nossos limites. É um esforço coletivo que
estamos realizando no sentindo de retomar o
conceito 5, que era o conceito do programa, que
na última avaliação desceu pra 4.
Revista Adufepe: Qual a importância
para a UFPE e para Pernambuco ter um

programa de Pós-Graduação em Educação
com 30 anos de atividade?
Luciana Marques: É fundamentalmente
uma contribuição social, é um elemento
fundamental para a melhoria da vida da
população. Ao pensar em inclusão e
desenvolvimento logo pensamos em educação.
Estamos conseguindo formar uma massa
crítica muito importante. Temos um grande
número de alunos formados em nossa pósgraduação que estão atuando tanto na UFPE,
como na UFRPE e nas universidades de todo o
país. Um exemplo é o cargo da presidência da
Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa, ANPED, a instituição mais
importante na área de educação, ela hoje é de
uma professora nossa, a Profª Márcia Ângela.
Também tentamos dar uma contribuição ao
sistema de ensino à rede estadual e às redes
municipais tanto em nível de formação, em nível
de assessoria e de pesquisa. Acredito que
nesses 30 anos de programa, foi dada uma
grande contribuição social na área de educação
tanto em Pernambuco como nacionalmente. O
nosso programa tem contribuído com o
desenvolvimento social do estado e até do
país.
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Educação

A importância do fórum e da
reforma das licenciaturas na UFPE
José Luís Simões
O Fórum das Licenciaturas é um
importante espaço de reflexão e discussão de
aspectos didático-pedagógicos que envolvem
os cursos de licenciatura da UFPE. É um
momento de reflexão coletiva e de articulação
entre os cursos de licenciatura da universidade.
Te m a s d e i n t e r e s s e a c a d ê m i c o e ,
particularmente, do âmbito das licenciaturas são
escolhidos para motivar o debate.
Durante o período que estivemos na
coordenação das Licenciaturas, foram
realizados os seguintes encontros do Fórum das
licenciaturas:
.I Fórum: A Reforma das licenciaturas
(agosto/2008)
.II Fórum: Diretrizes curriculares
Nacionais para formação de professores
(setembro/2008)
.III Fórum: Interiorização da UFPE
(outubro/2008)
.IV Fórum: Lei que dispõe sobre
obrigatoriedade do ensino da História Afro e
Cultura Indígena nas Escolas (novembro/2008)
A Resolução CCEPE 12/2008 foi um
grande avanço da universidade na direção de
adequar nossos cursos de graduação às
resoluções do Conselho Nacional de Educação.
Esse documento foi resultado de um longo
processo de discussão e reflexão na UFPE,
desencadeado por professores do Centro de
Educação e liderado pela coordenação das
licenciaturas diversas. A reforma das
licenciaturas tem como objetivo adequar os
cursos de licenciatura da UFPE de acordo com
as resoluções do Conselho Nacional de
Educação. Desde 2004, a direção do CE e as
professoras Paula Baltar e Lívia Suassuna
(ambas ex-coordenadoras das
licenciaturas em gestões passadas) se
empenharam na realização dos
Fóruns das Licenciaturas, o que foi
fundamental para socializar o processo
de construção da Resolução CCEPE
12/2008.
José Luís Simões, doutor em Educação,
foi coordenador das licenciaturas diversas
no período de março de 2007 a junho
de 2009, atualmente é segundo
vice-presidente da ADUFEPE.
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PRINCIPAIS MUDANÇAS NAS
LICENCIATURAS DA UFPE
DA CARGA HORÁRIA E DA DURAÇÃO DO CURSO
Art. 3° - A carga horária dos cursos de Licenciatura de graduação
plena, será efetivada mediante a integralização de no mínimo, 2800
(duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática
garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes
dimensões dos componentes comuns:
I.
400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso;
II.
400 (quatrocentas) horas de estagio curricular supervisionado a
partir do inicio da segunda metade do curso;
III. 1800 ( mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos
curriculares de batureza científico-cultural;
IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais complementares.
DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA GERAL
Art. 6° - Os componentes curriculares da formação pedagógica geral
integrarão, obrigatoriamente, os conteúdos curriculares de natureza
científico-cultural.
Parágrafo único São considerados componentes obrigatórios da
formação pedagógica, com sua respectiva carga horária:
I.
Fundamentos da Educação, com carga horária de 60 (sessenta)
horas;
II.
Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da
Escola Básica, com carga horária de 60 (sessenta) horas;
III. Gestão Educacional e Gestão Escolar, com carga horária de 60
(sessenta) horas;
IV. Fundamentos Psicológicos da Educação, com carga horária de
90 (noventa) horas.
DOS COMPONENTES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA E DOCENTE
Art. 8° - Os componentes curriculares a que se referem os Incisos I e
II do Art. 3° desta Resolução estruturarão dois blocos de igual carga
horária, nos seguintes termos:
I.
Bloco de Prática como componente Curricular: deve compor o
projeto pedagógico de cada curso de licenciatura, estando presente
desde o início da duração do processo formativo e estendendo-se ao
longo de todo o curso; este bloco compreende as seguintes disciplinas:
a)
Metodologia de Ensino, da área especifica do curso de licenciatura, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas;
b)
Avaliação da Aprendizagem, com carga horária de 60 (sessenta)
horas;
c)
Didática, com carga horária de 60 (sessenta) horas.
II.
Bloco do Estágio Curricular Supervisionado: corresponde a um
momento de formação profissional, seja pelo exercício direto in loco, seja
pela presença participativa em ambientes educativos, sob a responsabilidade de um profissional já habilitado e a supervisão da instituição
formadora, devendo ser ofertado a partir do início da segunda metade do
curso.
Art. 17 As matrículas semestrais em Estágio Curricular
Supervisionado não podem exceder a 30(trinta) alunos por turma.

Fonte: Resolução CCEPE 12/2008
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Artigo

Unicidade Sindical
Geraldo Barroso
A unicidade sindical foi criada por
iniciativa governamental. Tornada uma
norma jurídica, estabelecia que não
poderia haver mais de uma representação sindical oficial para uma mesma
base. Dito de outra forma, o governo só
poderia conceder uma única “carta
sindical” a um único sindicato que, de
posse da “Carta”, tornava-se o representante “oficial” da categoria.
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Essa legislação provocava indignação entre forças políticas organizadas
que atuavam no meio sindical, forças que
defendiam as bandeiras da autonomia e
da liberdade de organização dos trabalhadores e sustentavam projetos políticos de superação do Estado capitalista.
Ocorre que, durante décadas, parte
considerável dos dirigentes sindicais se
colocou sob a sombra protetora do
Estado, apelando à unicidade, em defesa
da “Carta Sindical”. Temia-se que uma
liberdade de fato (ou seja: o fim do
reconhecimento oficial da representação
sindical), gerasse ações “divisionistas”,
promovidas pelos patrões através de
“agentes” infiltrados no meio trabalhista.
A fundação da CUT é um exemplo
expressivo da hegemonia dessa concepção. Em pleno governo do General
Figueiredo, a CUT se anunciava como
uma central classista, combativa,
autônoma. Mas, objetivamente, pretendia aquilo que seu nome dizia: ser “a”
única. Os argumentos utilizados eram
todos legítimos, nobres, plenamente
justificáveis: manter a as lutas sindicais
sob um comando único; assegurar a
“unidade” para não “enfraquecer” as
jornadas de lutas; cabia estender a todo o
movimento sindical o programa de uma
central sindical hegemônica.
Nem sempre ficava explícito
àqueles que participaram daquelas lutas
que as Cartas sindicais não eram apenas
uma defesa contra “os patrões” e suas
prováveis ações divisionistas, mas
serviam também à exclusão de posições
políticas existentes no interior mesmo do
movimento sindical discordantes do
sindicalismo oficial.

Estava em questão, de um lado, uma
concepção unitária de democracia, que
enfatizava a prioridade absoluta do
princípio da maioria e, de outro, uma
outra concepção de democracia que
defendia a pluralidade e o direito à
expressão política das minorias. A
discussão central: os trabalhadores
organizados deveriam, independentemente da legislação vigente, criar, com
total liberdade e autonomia, suas
instituições sindicais?
Essa é a razão que explica a fundação do CONLUTAS, surgida das
denúncias do caráter “governista” da
CUT e do seu afastamento dos objetivos
maiores que levaram à sua fundação.
Nesse caso, diversas forças minoritárias
presentes no movimento sindical,
sentindo-se sufocadas pela hegemonia
cutista, não hesitaram, em nenhum
momento, em ser divisionistas e fundar,
livremente (como deve ser, sempre),
uma outra entidade.
Mas, contraditoriamente, aqueles
mesmos que fundaram a CONLUTAS,
são contra a fundação de uma outra
entidade de representação dos docentes
das universidades federais (PROIFES),
alegando que a ANDES deve ser o
representante “único” (ou deveríamos
dizer monopolista?) dos docentes do
ensino superior. A ANDES luta desesperadamente pelo monopólio “oficial” da
representação sindical da categoria; luta
por abrigar-se sob a sombra protetora do
Estado brasileiro.
Então, afinal, quem é “pelego”
nessa história? Porque em um caso (a
fundação da CONLUTAS) o “divisionismo” é um ato legítimo e, em outro
(fundação do PROIFES), não é? Afinal,
os docentes devem ter a liberdade de
escolher a representação que lhes parece
mais adequada à defesa dos seus interesses ou devem se reunir, compulsoriamente, numa única entidade “oficial”?
Estão postas aí algumas questões que, ao
nosso ver, podem desencadear um bom
debate. Vamos a ele.

Geraldo Barroso é doutor em Educação.
Atualmente é Professor Adjunto do
Centro de Educação da Universidade
Federal de Pernambuco.
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Financeiro

ADUFEPE atualiza o
valor da contribuição

Os associados tiveram suas
contribuições atualizadas. A
entidade não tinha acesso a
consignação desde outubro de
2007 e estávamos com mais de
234 associados fora da folha. O
déficit foi grande, além de não
admitir a inclusão dos novos
filiados, não permitia atualizar as
contribuições considerando os últimos
reajustes. O problema foi resolvido e a
consignação foi restabelecida a partir
da folha de junho de 2009. O associado
contribui mensalmente com a quantia
referente a 1% da renumeração básica
(VB+GEMAS+RT para Docentes do
Ensino Superior ou VB+GEDBT+RT
para Docentes do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico), valor
estabelecido na
Assembleia da
ADUFEPE-SSIND (19.06.2002).
O problema foi motivado por uma
Portaria de 20 de março de 2008, que
exige o recadastramento para o
SIAPE. O cerne da questão era a
exigência da apresentação do Registro
Sindical e como o ANDES-SN estava
com o registro suspenso e somos uma
Seção Sindical do ANDES-SN ficamos
sem o recadastramento. Isso
ocasionou uma redução na
arrecadação anual da entidade. Na
gestão 2007/2008 de R$ 911.914,62
para R$ 909.095,68, na gestão
2008/2009. (tabela ao lado)

Prestação de contas da gestão
2008/2009
Apresentamos o balancete
consolidado de última gestão e da
anterior, já aprovado e divulgado.
Acrescentamos que os balancetes
mensais encontram-se na página
(www.adufepe.com.br) e toda a
documentação está disponível em
nossa sede.
A diretoria da ADUFEPE otimizou
as representações, sem deixar de
participar, e obteve redução nas despesas de passagem, hospedagem e
diárias. Realizou as festas tradicionais
de fim de ano e São João, além de fazer
ampla divulgação e promoveu a
comemoração dos 30 anos da fundação da entidade. Manteve os associados informados com a revista e os
Informes e confeccionou e distribuiu
uma agenda de brinde. O contrato com
um escritório de advocacia garante um
plantão semanal, com advogados, e
diariamente com as estagiárias.
A administração recuperou os
depósitos na poupança que passaram
de R$ 63.120,30, em julho de 2008,
para R$ 148.841.50 (tabela ao lado).
Essa economia viabiliza o inicio da
construção da sede própria.
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Gestão 2007 /2008

Gestão 2008/2009

ENTRADAS
E Co nsignação - Co ntribuição Associa dos
E Transferido: Aduf epe Jurídico - C.Corrente
em 25/06/08*
E Outras Entradas: Xérox, Reembols os e
Outros
E R etiradas da Poupança
Perdas (Assalto)
Total Entradas

ENTRADAS
R$

911.914,62

R$

7.481,85

R$
R$
R$
R$

9.121,67
252.109,24
(6.900,00)
1.173.727,38

E Consignação - Contribuição Associados

R$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E Outras Entradas: Xérox, Reembolsos e Outros
E Retiradas da Poupança
Perdas
Total Disponíveis & Entradas

909.095,68
XXXXXXXXXXX

R$
R$
R$
R$

19.669,06
7.216,60
935.981,34

ANDES /CNM /FUNDO DE SOLIDARIEDADE
CONLUTAS
Inscrições e Rateios
Ajuda a Outras Entidades

R$
R$
R$
R$

189.565,11
13.200,00
20,00
-

SUBTOTAL I

R$

202.785,11

R$
R$
R$
R$
R$

42.600,54
60.478,35
116.037,97
21.097,85
240.214,71

R$
R$
R$
R$
R$

11.260,00
52.040,41
25.724,92
12.405,75
10.826,00

R$
R$
R$

3.960,00
9.890,42
126.107,50

R$
R$
R$

3.336,23
7.011,00
16.319,91

R$

5.094,97

Material de Escritório, Copa/Limpeza, Xérox.

R$

17.030,94

Reforma/ Outros
SUBTOTAL IV

R$
R$

11.753,37
60.546,42

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

15.480,00
12.400,24
43.341,88
5.297,21
19.676,92
37.339,83
4.571,86
23.908,93
162.016,87

R$
R$

10.725,80
634,00

R$
R$

29.289,10
40.648,90

SUBTOTAL VII

R$
R$
R$
R$

2.820,25
77.701,14
228,68
80.750,07

Total de Saídas

R$ 913.069,58

SAÍDAS

SAÍDAS

REPASSES A ENTIDADES

REPASSES A ENTIDADES

ANDES /CNM/FUND O SOLIDARIEDADE
CONLUTAS
Inscrições e Rateios
Ajuda a Outras Entidades

R$
R$
R$
R$

195.030,51
8.800,00
28.272,37
24.070,97

SUBTOTAL I

R$

256 .173,85

PESS OAL

PESSO AL

Benefícios (Pl. Saúde/
Transporte/Alimentação)
Encargos So cia is (INSS/IRRF/PIS/ FGTS )
Salários
Féria s e 13º Salário
SUBTOTA L II

R$
R$
R$
R$
R$

37.444,36
61.807,18
85.134,00
18.296,03
202.681,57

R$
R$
R$
R$
R$

10.260,00
57.466,61
25.869,95
17.997,23
5.044,00

R$
R$
R$

3.960,00
11.281,90
131.879,69

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Benefícios (Pl. S aúde/ Transporte/Alimentação)
Encargos Sociais (INS S/IRR F/PIS/FGTS)
Salários
Férias e 13º S alário
SUBTOTAL II
SERVIÇOS DE TERCEIROS

Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Estagiários (Bols as, CIEE, Ajuda Custos)
Outras despesas com o Jurídico
Sistemas de Info rmática Bisa
Conectividade - Manut.\Co mputadores e
Rede
Outros serv iços
SUBTOTA L III
INFRAESTRUTURA

Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Estagiá rios (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)
Outras despesas com o Jurídico
Sistemas de Informática B isa
Conectividade - Manutenção de Computadores e
Rede
Outro s serviços
SUBTOTAL III
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Assinaturas Períodicos, Prov. Internet,
TV, etc.
Equipamentos, Móveis, etc.
Telefones e Internet
Manutenções períodicas (Ar
Condicionados, Central Telefônica, etc)
Material de Escritório, Copa/Limpeza,
Xérox.
Reforma
Outros
SUBTOTAL IV

R$
R$
R$

3.824,20
39.118,08
18.612,33

R$

5.442,59

R$
R$
R$
R$

24.602,72
47.301,36
7.106,04
146.007,32

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

33.055,00
20.034,80
85.254,93
4.825,44
4.882,75
50.470,10
29.643,02
22.102,18
250.268,22

R$
R$

13.422,59
9.681,00

R$
R$

11.010,50
34.114,09

SUBTOTAL VII

R$
R$
R$
R$

2.878,14
145.080,75
5.012,30
152.971,19

Total de Saídas

R$ 1.174.095,93

EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS

Assinaturas de períodicos, Provedor Internet,
TV, etc.
Equipamentos, Móveis, etc.
Telefones e Internet
Manutenções períodicas (Ar Condicionados,
Central Telefônica, etc)

EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS

Diárias - Ajuda de Custo
Hospedagem
Passagens aéreas e Táxi
Eleição ADUFEPE
Eleição ANDES
Confraternização - Final de Ano
São João
Outros
SUBTOTAL V
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Diárias - Ajuda de Custo
Hospedagem
Passagens aéreas e Táxi
Eleição ADUFEPE
Festa de São João
Confraternização - Final de Ano
Dia do professor - Almoço
Outros/30 anos
SUBTOTAL V
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Correios
Faixas e Carro de Som
Impressos (Jornal ADUFEPE e Outras
Publicações)
SUBTOTAL VI
BANCOS E CAIXA
Taxas bancárias e CPMF
Depósitos em Poupança
Saldo em Caixa

Correios
Faixas e Carro de Som
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras
Publicações, Agendas 2009)
SUBTOTAL VI
BANCOS e CAIXA
Taxas bancárias e CPMF
Depósitos em Poupança
Saldo em Caixa

SALDOS INICIAL/FINAL DE CONTAS INVESTIMENTO
Aplicação CEF:

R$ 15.706,85

Poupança:

R$ 159.200,87

Conta Corrente

R$ 4.502,18

-

R$
R$
R$

16.985,22
63.120,30
-

SALDOS INICIAL/FINAL DE CONTAS INVESTIMENTO
Aplicação CEF:

R$ 16.985,22

Poupança:

R$ 63.120,30

Conta Corrente

R$

0,00

R$
18.116,64
R$ 148.841,50
R$
28.479,95
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Meio Ambiente

Adote um vira-lata
Segundo informações da prefeitura do Recife
existe um cão para cada cinco habitantes
Por Gabriella Falcão

É comum encontrar animais
andando pelas ruas, principalmente
cães e gatos, parte foram
abandonados pelos seus donos,
outros ali mesmo nasceram. Alguns
têm a sorte de serem adotados, outros
são cuidados ali mesmo, e a maioria
está abandonada à própria sorte.
Pensando nessa problemática surgiu
o Adote um vira-lata. A campanha foi
criada por professores e alunos do
Centro de Ciências Biológicas da
UFPE, contando hoje com a
participação de professores da
UFRPE, com veterinários voluntários e alunos de outros centros. Tem
por principais objetivos trabalhar
temas sócio-ambientais que de
alguma maneira beneficiem o animal
de rua entre eles: guarda responsável,
adoção, esterilização, meio ambiente
e direito animal.
O grupo responsável pelo Adote
um vira-lata desenvolve suas
atividades em escolas públicas, em
uma comunidade e um abrigo
carente, e também através da internet,
fazendo palestras e oficinas, mutirões
de limpeza, assistência veterinária,
esterilizações, divulgação e adoção
de cães e gatos.
“Ainda existe um preconceito
muito grande em relação ao vira-

lata, o que deixa nosso trabalho um
pouco mais difícil”, afirma a profª
Ariene Bassoli, coordenadora do
projeto, que adotou sete vira-latas,
sendo seis já adultos, o que
desmistifica a questão da adaptação
daqueles que não são mais filhotes.
Um problema também é que grande
parte da população não prende seus
animais no período de procriação,
aumentando o número de abandonos,
já que a maioria das crias é
indesejável. Até mesmo a cadela
prenha é abandonada. Daí a
importância de campanhas de
esterilização, como recomendado
pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) desde 1992. “Infelizmente, na
maioria das cidades brasileiras o
pseudocontrole da população de
animais de rua é feita pela antiquada
CARROCINHA”, diz a professora
Ariene.
O Adote um vira-lata tem pouco
mais de um ano e já atendeu mais de
100 animais entre cães e gatos.
Financeiramente é auxiliado por
doações de voluntários e pessoas que
se identificam com a causa. Não
possui local para recolher animais,
mas incentiva amplamente que
aqueles que puderem ajudar animais
de rua, eles saberão como agradecer.

Um casal de animais
pode originar em 10 anos em sucessivas gerações:

1º ANO

12
* com duas crias
por ano
* de 2 a 8
filhotes por cria

2º ANO

66
3º ANO

382
4º ANO

2.201
5º ANO

12.680
6º ANO

73.041
7º ANO

420.715
8º ANO

2.423.316
9º ANO

13.968.290
10º ANO

80.399.780

Adote essa ideia

Nina, antes
Fotos: Alexsandra Melo

A secretária Alexsandra Melo defende o
projeto Adote um vira-lata. Há pouco
mais de um ano ela adotou Nina, uma
vira-lata abandonada pelo seu antigo
dono. A cadela havia sido atropela e não
estava recebendo cuidados veterinários.
Comovida pela situação em que
Nina passava, a secretária
resolve adotá-la. Depois do
tratamento veterinário, Nina
passou a viver na casa de
Alexsandra.

Jorge,
Um dos cães
adotados pela
professora
Ariene Bassoli

Curada, saudável e recebendo
muito carinho de sua nova dona,
Nina é o xodó da casa.
Nina, depois

Revista da ADUFEPE - Nº 2 - agosto / 2009

Foto: Ariene Bassoli

11

Cultural

Palavra (en)cantada

http://adufepe.blogspot.com

A partir da reflexão da relação entre
a música popular e a poesia e
literatura, o documentário usa
depoimentos, performances musicais e
trilha sonora a fim de esclarecer e
refletir sobre o assunto. O filme
apresentará imagens inéditas no Brasil,
como a encenação de Morte e Vida
Severina, de João Cabral de Mello Neto, no
Festival de Teatro Universitário de Nancy, na
França, em 1966. Merecem destaque
também imagens raras, que foram
restauradas pela produção do filme, de
Dorival Caymmi, nos anos 40, cantando e tocando O Mar ao
violão.
País: Brasil
Ano:2009
Direção: Helena Solberg .
Elenco: Adriana Calcanhoto, Antônio Cícero, Arnaldo
Antunes, Chico Buarque de Hollanda, Gustavo Black Alien,
Maria Bethânia, Martinho da Vila, Zélia Duncan.
Duração: 86 minutos. - Gênero: Documentário.

Acesse o Blog da ADUFEPE
O blog é um canal aberto para os associados
publicarem artigos, debaterem e opinarem sobre os
temas de interesse da categoria.
Participe enviando suas produções ou comentários.

Dicas de Leitura
Medidas Estruturais e
Não-Estruturais de Controle de
Escoamento Superficial Aplicáveis na
Bacia do Rio Fragoso na Cidade
de Olinda.
O problema da drenagem das águas
pluviais no meio urbano tem assumido
proporções que não podem ser consideradas
como pequenas. Um dos motivos principais é
que durante a formação das cidades, os
gestores públicos do passado não levavam
em conta o que hoje toda a comunidade técnico-científica receita: o
respeito aos cursos d'àgua incluindo o nobre papel das suas
planícies de inundação, e conservação das formações florestais na
bacia hidrográfica. O prof. Marcos Vieira nos traz à luz este
interessante e substancioso trabalho sobre medidas estruturais e
não estruturais de controle de escoamento superficial, em uma bacia
costeira do Nordeste do Brasil, mais especificamente na zona
costeira do estado de Pernambuco. O estudo é fruto de sua
obstinada busca por soluções para os problemas de inundações na
histórica e bela cidade de Olinda - que culminou com a sua tese de
doutorado. Esta obra vem se constituir em uma grande contribuição
para o tratamento deste complexo tema que nos aflige praticamente
em todas as estações chuvosas nas nossas cidades não só
litorâneas, mas também as do interior do Brasil.

Ampliação do horário
da ADUFEPE
Informamos que a partir
de 1º de setembro, a
ADUFEPE ampliará seu
horário de funcionamento.
Atualmente nosso
horário é de segunda à sexta,
das 8h às 17h, e passará a
funcionar até as 20h30.
O professor ganhará mais um
espaço coletivo no horário noturno, onde p o d e r á
verificar seus e-mails, realizar reuniões, ler jornais e
revistas.
A sede da ADUFEPE é para você, professor.
Venha nos visitar.

Tarcisio Cabral, Professor Titular da Universidade Federal da Paraíba.
Livro de autoria do Prof. Marcos José Vieira de Melo,
do Centro de Artes e Comunicação.

Brasilidade e a Democracia Escolar:
O jeitinho, a Malandragem e as Formas
Autoritárias na Escola Pública.
O livro foi baseado na experiência de Evson
Malaquias como diretor em uma escola pública
por dois anos e meio. Trata-se de um estudo,
realizado para defesa da tese de doutorado,
sobre as escolas públicas e instituições
educacionais no Brasil, particularmente quanto
à gestão administrativa e de poder e às
relações sociais no interior da escola.
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Livro de autoria do Prof. Evson Malaquias de Moraes Santos,
do Centro de Educação, da UFPE.

arte

Jornal Político
Cultural

sensu

O Arte Sensu nº 8, jornal político-cultural,
produzido pela Assessoria de Comunicação da
ADUFEPE, será publicado em novembro.
Os interessados em participar desta publicação devem
enviar seus trabalhos até o dia 30 de setembro.
O material pode ser enviados por e-mail junto com uma
foto do autor e uma pequena biografia.
PARTICIPE!
www.adufepe.com.br/artesensu.htm
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