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ADUFEPE 35 anos: construindo o
futuro do Movimento Docente
No dia 26 de março de 2014 a Associação
dos Docentes da Universidade Federal de
Pernambuco estará completando 35 anos de
existência.
Sua história é marcada por lutas que
moldaram os caminhos do Movimento Docente
e a política: a origem da entidade durante a
ditadura militar, a defesa veemente da carreira
e da universidade pública, as grandes greves e
a atuação na redemocratização do país.
A ADUFEPE sempre foi protagonista na
história da UFPE e do movimento docente, e
essa história forte e marcante será celebrada ao
longo de 2014.
Atualmente, nosso trabalho tem sido na
direção de fortalecer e ampliar as conquistas
e ações históricas do nosso sindicato. Ao
completar seus 35 anos, a ADUFEPE encontrase em seu momento de maior força e representatividade. Atualmente, são mais de 2.200
associados. Somente no ano de 2013, quase
100 novos docentes se filiaram à ADUFEPE.
Avançamos em diferentes direções. Hoje, a
ADUFEPE atua oferecendo espaços de debates,
discussões e de cuidados aos seus associados,
a exemplo das atividades nas comemorações
do aniversário do sindicato, na 65ª Reunião da
SBPC e na Semana do Professor.
Participamos ativamente das principais
questões políticas da categoria. Em âmbito
nacional, em todas as atividades do ANDES
e, localmente, junto ao Conselho Universitário, na Comissão Estatuinte e nos fóruns de
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discussão em defesa da Universidade Pública,
na campanha por melhores condições de
trabalho na UFPE e pela defesa da autonomia
da universidade.
Permanecemos atentos ao cumprimento dos
acordos salariais e demais questões da carreira,
resultados da maior, mais longa e mais forte
greve já realizada por nossa categoria (2012).
Atuamos para garantir e ampliar os direitos
dos docentes com as ações jurídicas constantes
e com intervenções diretas junto à Administração Central da UFPE.
Somos uma ADUFEPE de lutas, sem abrir
mão das conquistas e levando em conta a
preocupação com o bem estar dos professores.
Essa revista divulga algumas ações importantes
realizadas ao longo de 2013 e aponta a necessidade de continuarmos fortalecendo nossa
carreira em 2014.
Somos a ADUFEPE que honra seus 35 anos
de história, ciente de sua responsabilidade no
Movimento Sindical, na Universidade e na vida
de cada docente.
Somos a ADUFEPE forte, democrática,
plural, atuante, histórica e contemporânea.
Somos a ADUFEPE dos 35 anos e do futuro.
Que venham as próximas lutas e vitórias,
estaremos preparados, porque, juntos, somos a
ADUFEPE.
Prof. Dr. José Luis Simões Presidente da ADUFEPE
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Por Suara Macedo

Uma das principais ações
ajuizadas pela assessoria jurídica
da ADUFEPE e de grande interesse
dos docentes, sem dúvida refere-se
ao direito aos 3,17%, devidos a
partir de 1995, quando os servidores
receberam um reajuste de 22,07%,
mas era devido na verdade 25,90%.
É a reposição desta diferença
(3,17%) que está sendo cobrada
da
Universidade
Federal
de
Pernambuco. Essa ação coletiva
foi desmembrada em grupos. Hoje
existem 130 grupos, de em média
20 docentes, na responsabilidade da
assessoria da ADUFEPE. Destes,
seis já foram julgados pelo STJ e
os demais aguardam julgamento de
recurso repetitivo.
“A maioria dos processos estão
vinculados a recurso repetitivo. É
quando eles ficam sobrestados aguardando julgamento de um recurso
que trata da mesma matéria. Então,
julgando-se este recurso, a decisão
será aplicada aos demais processos

vinculados a ele”, explica Krisia
Rocha, da assessoria jurídica da
ADUFEPE.
Os integrantes dos grupos
julgados atualmente seguem os
trâmites para embolsar o esperado
percentual.
De acordo com a assessoria
jurídica da ADUFEPE, a previsão
do STJ é que novos grupos serão
julgados em 2014 já que o processo
está em fase final (3ª instância).
Para os que fazem parte dos
grupos julgados é importante saber
que se o valor calculado for de até 60
salários mínimos o docente receberá
o que lhe é devido em até 60 dias após
a homologação do juiz, por meio de
Requisição de Pequenos Valores
(RPV). Aqueles que tem direito a
valor maior do que isso, terão que
aguardar. “Muitos deverão receber
um valor superior a 60 salários
mínimos, o que alonga um pouco o
procedimento. Mesmo que o processo
encerre hoje, os valores só estarão

J ur í di co

A Ação dos 3,17%
disponíveis em abril ou maio
de 2015, já que o pagamento é
por meio de precatório” explica
Diego Vargas, advogado da assessoria jurídica da ADUFEPE. Essa
demora tem levado alguns docentes
à renúncia do excedente, embolsando
o teto máximo.
No site da ADUFEPE, os
docentes podem consultar o valor
calculado pelo contador da entidade
e o número do processo constituído
para execução da sentença. Lá é
possível ver a qual grupo o docente
pertence.
Em caso de dúvidas ou da necessidade de mais informações, o sócio
pode contatar a assessoria jurídica
por email, pelo endereço jurídico@
adufepe.com.br, ou pode comparecer à sede para ser atendido pessoalmente.
A assessoria jurídica atende de
segunda a sexta-feira. Os plantões
dos advogados são nas terças das 9h
às 12h e nas quartas das 14 às 17h.

Foto: Wilton Pontes
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Saúde + Lazer

=

Você sente que o seu trabalho contribui para sua saúde? Você tem participado de
atividades no trabalho que proporcionem seu bem-estar? Seu trabalho oferece
políticas para que você construa o seu lazer? Se sua resposta para essas perguntas
foi sim, você anda pelo caminho da qualidade de vida, se não, está na hora de pensar
no que muitos não querem associar à labuta diária: o lazer.

Por Suara Macedo
Várias compreensões fazem parte
do que viria a ser efetivamente lazer,
inclusive o tempo livre do indivíduo.
Item às vezes tão difícil na agenda de
um professor universitário, mas que
é imprescindível para uma efetiva
qualidade de vida. O professor Joaquim
Sérgio, do departamento de Fisioterapia da UFPE, explica que a qualidade
de vida é resultado do equilíbrio entre
a saúde e o lazer. “A qualidade de vida
no trabalho é resultado de um conjunto
que você muitas vezes não percebe, mas,
sente”.
O conceito de lazer, ou ócio, vem da
etimologia latina (otium) que significa
descanso. Mas como um profissional
perseguido por prazos, sobrecarregado
de aulas, submerso por obrigações para
ascender na carreira e obter títulos, pode
descansar?
Antes de tudo é preciso pensar o lazer
como uma escolha prioritária do profissional. “O lazer sou eu quem escolho.
Com ele eu vou pensar em mim.”
Quem avisa é a professora Tereza
França do Núcleo de Educação Física

e Desportos. Ela alerta que não existe
lazer na situação de trabalho. “Pode
existir uma relação em que no trabalho
se constitui um espaço de Educação e
políticas de lazer. Mas essa questão de
dizer ‘o meu trabalho é o meu lazer’ é
uma concepção do mundo capitalista
que nos faz acreditar que não precisamos
tê-lo fora do trabalho. Se eu digo que o
meu trabalho é lazer, eu estou engrossando fileiras de quem não quer que eu
tenha lazer, pois tendo-o eu vou pensar
em mim”.
Pensar a práxis do lazer no dia-a-dia
dos professores vai além do sentir
prazer e encontrar-se alegre. Isso
ocorre na perspectiva da cidadania no
âmbito do seu trabalho, onde o trabalhador possa exercer seus direitos de
construir seu lazer e buscar sua saúde.
Por isso Tereza França chama a atenção
para a necessidade de uma política de
lazer no trabalho, lembrando que esse
elemento pouco valorizado, o lazer, é
um fenômeno moderno, conquistado
pela classe trabalhadora.

“

Foto: Wilton Pontes

O lazer é um
tempo que
construímos
para nós.

”

Foto: Wilton Pontes
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Foto: Wilton Pontes

Ainda que de forma tímida, existem
alternativas para tentar viver esse lazer
no âmbito da UFPE. Na direção da
tríade saúde, lazer e qualidade de vida
o professor Joaquim Sérgio apresentou
opções na universidade distintas dos
verbos pesquisar e ensinar - pelo menos
quando essas palavras não tem sentido
de desfrutar de um tempo livre de forma
saudável.

A saúde, por exemplo, pode ser
atendida através do Núcleo de Atenção à
Saúde do Servidor (NASS) que oferece
serviços de Clínica Médica. Já o Clube
Universitário e a Academia UFPE
surgem como opções para o lazer. “A
saúde e o lazer dialogam, se complementam”, diz Tereza França.
Além do trabalhador, há programas
da universidade que atendem ao idoso e
às crianças.

A ADUFEPE também se preocupa
com esses aspectos. O sindicato oferece
diversas atividades culturais durante
o ano e dois eventos festivos (no São
João e natal), além de possuir em sua
sede sala de convivência com literatura
disponível para os sócios. Nos últimos
eventos também procurou atender aos
docentes na área da saúde, com sessões
de acupuntura, pilates, aferição de
pressão e de diabetes.

Serviços do NASS (Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor)
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do servidor;
- Realizar admissão de servidores/UFPE;
- Realizar perícias médicas para conceder licença para: tratamento de saúde, acompanhar
pessoa da família, maternidade e avaliar capacidade laborativa do servidor, entre outros;

- Realizar perícias odontológicas para conceder licenças;
- Criar programas de promoção à saúde e prevenção a doenças que atingem aos
servidores da UFPE;

- Realizar exames periódicos, em servidores ativos, conforme faixa etária em ambiente
organizacional;

“

- Atender os servidores com dependência química, e a seus seus familiares,

Foto: Wilton Pontes

acompanhando os mesmos através do Programa Saber Viver/AA UFPE, em parceria com
o NEDEQ – Núcleo de Dependência Química do HC;

- Estimular os servidores para o planejamento da aposentadoria, através do PPA – Plano

O lazer é o
trabalhador
quem escolhe,
pensando em si.

”

Revista da ADUFEPE - nº 7 - fevereiro 2014

de Preparação para Aposentadoria;

- Desenvolver ações de promoção e prevenção da perda auditiva, dos servidores

expostos a ruídos em parceria com a Clínica de Fonoaudiologia, através do Programa de
Prevenção à Saúde Auditiva do Servidor;

- Detectar, conhecer, pesquisar, analisar e monitorar os fatores determinantes e

condicionantes da saúde relacionados aos ambientes e processos de trabalho, realizando
a Vigilância em Saúde do Servidor através da Saúde e Segurança no Trabalho;

- Proporcionar uma assistência médica básica aos servidores da UFPE, seus dependentes
(cônjuge, pais, filhos solteiros até 21 anos e aos residentes da casa de estudantes/
UFPE);

- Programa de promoção à saúde vocal.
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A Palavra
chave é

“É uma instituição que se organiza geograficamente por
questões políticas e culturais e que transmite de forma
autônoma, através do ensino e da pesquisa, a cultura”.
Por Suara Macedo

O professor Jaime Mendonça,
trouxe a definição de universidade
estabelecida pela universidade de
Bolonha (1088), considerada a mais
antiga do mundo ocidental, não
somente para mostrar que o entendimento dela vem desde antes do
Estado Moderno apresentado por
Montesquieu, “antes daquela divisão
política de legislativo, executivo e
judiciário já existia universidade”,
mas principalmente para destacar
a palavra chave que caracteriza a
instituição: ‘autônoma’. “É por ser

autônoma que podemos buscar nela o
desenvolvimento e a inclusão social.
Nós docentes temos autonomia
para conduzir o conhecimento da
melhor forma possível, de maneira
inclusiva”.
Entender a necessidade de uma
atuação autônoma da universidade
é tão importante quanto enxergar
a dimensão dela para o desenvolvimento social. Dimensão tal que
não seria mensurável se ela própria
não significasse para centenas de
estudantes uma passagem imprescin-

dível no caminho para o sucesso.
“Como medimos a influência da
universidade na sociedade? Podemos
medir através do Enem. A sociedade
anseia, deseja, investe para que filhos
e filhas venham estudar conosco.
E realmente, a universidade é um
grande filtro social: pois quando as
pessoas passam por aqui, elas lutam,
se formam, se transformam. E por ser
uma instituição tão influente temos
como trabalhar e mudar o contexto
social, pois o desenvolvimento passa
por este tipo de conhecimento”.

No debate sobre a relação da universidade com o desenvolvimento da sociedade, Jaime Mendonça apresentou os
quatro pilares da Educação, destacando o papel do professor universitário. Esses quatro pilares estão no Relatório para
a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, publicado também no livro “Educação:Um
Tesouro a Descobrir” de 1999.

Os tipos fundamentais eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação são:

aprender a
conhecer
6

aprender a
fazer,
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Foto: Wilton Pontes

E nesse sentido de compreender o desenvolvimento social a
partir da importância da universidade, pensando principalmente
o papel do professor universitário
e do movimento docente, Jaime
Mendonça fez uma importante
ressalva: o bem-estar da sociedade
não mede-se apenas pelo desenvolvimento econômico e sim pela
redução da desigualdade, por isso
deve haver uma busca constante
pela inclusão social. “Se não houver
inclusão, não adianta desenvolvimento econômico”. Sem dúvida, o
movimento docente pode trabalhar
essa questão a partir daquilo que
mais defende: o trabalho docente e a
própria universidade.

Jaime Mendonça, durante a semana do professor 2013, em palestra intitulada: A importância da profissão professor (professora) para o desenvolvimento da sociedade

aprender a
viver com
os outros
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Carreira
Docente
Fotos: Wilton Pontes

Um dos principais legados da greve de 2012
continua em processo de consolidação
Por Suara Macedo
As mudanças nas legislações da
carreira docente desde a Lei nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012, são o reflexo
da luta da categoria. Conquistas como
incorporação da GEMAS (Gratificação
pelo Exercício de Magistério Superior)
no vencimento básico e a possibilidade
de ascensão para titular, provam que
avançar na luta requer manter-se sempre
alerta. A Lei 12.863, de setembro de
2013, inclui o desenvolvimento para
professor titular e transforma a MP 614
(que altera o texto anterior) em Lei.
A partir da lei sancionada no final de
2012, a Carreira de Magistério Superior
passou a ser composta pelos cargos de
Professor do Magistério Superior e
Cargo Isolado de Professor titular-livre
do Magistério Superior.
Da mesma forma, a Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico (EBTT) passou a ser
composta pelos cargos de Professor
do EBTT e cargo Isolado de Professor
Titular-livre.
Agora, a carreira está organizada
em 13 níveis e prevê reajustes salariais
com tabelas de valores de retribuição por
titulação (RT) e vencimento básico (VB)
para 2013, 2014 e 2015. No acumulado
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dos três anos, os reajustes ficarão entre
25% a 40%. “É necessário acompanhar a
economia e os índices inflacionários para
planejar ações futuras que defendam
nossos salários”, alertou o presidente
da ADUFEPE, José Luís Simões, em
debate realizado no dia 18 de dezembro
de 2013. Desde a vigência da Lei, a

ADUFEPE tem promovido debates
para explicar as principais diferenças e
informar aos docentes sobre os aspectos
mais densos da carreira. Como por
exemplo, a possibilidade de progredir
para a classe de titular. Qualquer docente
ingressa na carreira no primeiro nível da
classe A e pode chegar à última.

Debate no auditório ADUFEPE discute as regras para progressão na carreira docente
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as alterações na progressão. Até ser
aprovada pelo Conselho Universitário,
vale a resolução vigente (04/ 2008).
“Nós não temos um modelo fechado
ainda. Levamos uma minuta ao campus
para que seja discutido no âmbito de
cada centro. Algumas contribuições já
estão chegando à PROGEPE”.
No debate da ADUFEPE, o presi-

dente da Comissão Permanente de
Pessoal Docente ( CPPD), Franklin
Tupinambá, convidou os presentes
a pensarem essa nova resolução,
inclusive no que se refere a um
tipo de avaliação de desempenho
que considere a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
“Por conta do desenvolvimento na

Especi al

O desenvolvimento na Carreira de
Magistério Superior ocorre mediante
progressão funcional e promoção.
“Lembrando que quem entra como
auxiliar, com doutorado, pode pedir o
que eles chamam na lei de progressão
acelerada, indo direto para adjunto I. Para
associado, a lei só permite com o título
de doutor. Então o associado tem esse
elemento que as outras classes não tem”,
explicou José Luís. Progressão corresponde a níveis e promoção a classes.
Depois de 24 meses de interstício e
aprovação em avaliação de desempenho.
Essa avaliação para as progressões será
feita pela Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), instituída para
acompanhar a execução da política de
promoção pessoal, em cada instituição.
Os professores das universidades
aprovados em estágio probatório e que
atenderem aos requisitos de titulação
poderão concorrer ao processo de aceleração da promoção. Se possuir o título de
mestre, o professor em qualquer nível da
classe auxiliar poderá passar à classe de
assistente. Com o doutorado, professor
assistente poderá passar a adjunto.
Critério semelhante será aplicado aos
docentes do ensino básico e técnico,
envolvendo os títulos de especialista,
mestre e doutor.
Já o cargo isolado de Professor titular
-livre, ocorrerá na classe e nível únicos,
mediante aprovação em concurso
público, e além do título de doutor, exige
dez anos de experiência ou de obtenção
do título de doutor na área de conhecimento exigida no concurso. Na UFPE
ainda não houve concurso para o cargo
isolado. De acordo com a pró-reitoria,
as universidades aguardam do MEC os
códigos de vaga para esse cargo.
“O Ministério ainda analisa o
formato de alocação desses cargos nas
universidades, disse Lenita Amaral,
pró-reitora de Gestão de Pessoas e
qualidade de Vida. O concurso público
será organizado em etapas, conforme
dispuser o edital de abertura do certame,
e consistirá de prova escrita, prova oral e
defesa de memorial.
Lenita Amaral afirma que uma nova
resolução, que atenda deste a classe de
auxiliar até titular, está sendo preparada
no âmbito da universidade abrangendo
Revista da ADUFEPE - nº 7 - fevereiro 2014

9

Especi al

carreira, tivemos um momento de
transição nos hábitos das atividades acadêmicas”.
Ele chamou a atenção para
a importância de uma estrutura –
que já está em vigor – que leva em
conta as necessidades de ter representações da CPPD com agentes
setoriais por centros acadêmicos.

Legislação e Principais
Mudanças

estímulo à inovação e bolsas pagas por
organismos internacionais. Limitouse a 30h anuais apenas o exercício
de atividades remuneradas na forma
de pro labore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da
IFE. Limitou-se em 120 horas anuais
a retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica
ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos
de inovação tecnológica, que não estava
incluída na Lei anterior.

Mudança na Nomenclatura
As classes da carreira de Magistério
Superior receberam novos nomes
passando a ser designadas como
Classes de A a E, de acordo com a
titulação do ocupante do cargo. Então:
Classe E – Professor Titular, Classe
D – Professor Associado, Classe C
– Professor Adjunto e Classe B –
Professor Assistente.

A legislação da carreira de Magistério Superior sofreu quatro alterações
em 2013, veja as principais implicações:
Lei 12.772, de 28 de dezembro de
2012
Estrutura o Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal. As universidades poderiam contratar professores
apenas com título de graduação.
MP 614, de 14 de maio de 2013
Corrige Lei 12.772. Título de doutor
passa a ser requisito para ingresso na
carreira. Também instituiu que após o
estágio probatório professores podem
fazer a promoção acelerada, sem
processos de concurso. A MP trata do
Cargo de Professor Titular-livre. Houve
redução no tempo de doutoramento ou
experiência exigido para a prestação de
concurso de Titular-livre para 10 anos.
Na Lei 12.772 exigia-se mínimo de 20
anos.
Para possibilidades de afastamento incluí-se o afastamento para
programas de pós-doutoramento, além
dos programas de pós-graduação stricto
sensu.
Os docentes em regime de DE
podem manter as vantagens pecuniárias
da dedicação exclusiva quando cedidos
a órgãos estaduais, municipais ou do DF.
Antes, cedidos para exercer funções de
grande relevância, esses docentes eram
obrigados a receber como professores
do regime de 40h, mesmo que pagos
pelo ente federado, ao contrário do que
ocorria quando cedidos a órgão federal.
Houve ajuste na redação do artigo
que regulamenta as parcelas remuneratórias que os docentes em regime de
dedicação exclusiva podem receber.
Incluiu-se possibilidade de bolsas de
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Na Classe A, inicial, onde ocorrerá
obrigatoriamente o ingresso do novo
docente concursado, haverá as denominações de Professor Adjunto, para
doutores, Professor Assistente, para
mestres e Professor Auxiliar, para
graduados ou especialistas. Se a Universidade decidir contratar um doutor, fará o
concurso para a Classe A, denominação
Professor Adjunto. E este doutor, após
o estágio probatório, será promovido
para a Classe C, denominação Professor
Adjunto. A estrutura remuneratória e
a isonomia entre as Carreiras de MS e
do EBTT permanecem como na Lei de
2012.
Portaria 554, de 20 de junho de
2013
Portaria do MEC que regulamentou
o desenvolvimento da carreira, menos a
promoção para titular, incluiu a representação sindical como ponto na progressão.
Lei 12.863, de 24 de setembro de
2013
MP 614 transformada em lei e o
título de doutorado passa agora a ser
exigência para a seleção de professores
nas universidades federais. Inclui desenvolvimento para professor titular.
Foi vetado em um dos artigos o
limite de 30 horas anuais para participação remunerada de docentes em
palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à sua área
de atuação, para aqueles contratados
em regime de dedicação exclusiva.

- Agora o desenvolvimento na
carreira é chamado de progressão e
promoção; antes era vertical e horizontal;
- Agora os requisitos para progressão
são: 24 meses de atuação e aprovação
em avaliação de desempenho; antes a
progressão até adjunto era possível sem
doutorado e para associado era preciso
o título de doutor além da avaliação de
desempenho;
- Os docentes que entraram no
momento de transição da Lei de 1º de
janeiro a 28 de fevereiro, podem fazer
a promoção acelerada mesmo que se
encontrem em estágio probatório.
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Foto: Suara Macedo

Saiba Mais:
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R ecor dando

Subsede em Caruaru

Em setembro de 2013
a ADUFEPE solicitou à
direção do Centro Acadêmico
do Agreste (CAA) cessão de
um ambiente para atuação
do sindicato no campus. O pedido

foi feito com o apoio dos professores Dilson Cavalcanti e Luciana
Crammer, membros do conselho de
representantes da ADUFEPE. Este
ano a ADUFEPE estará ampliando
o atendimento ao sócio, dispondo
de novo espaço no campus de
Caruaru. Para esta etapa da história
do sindicato, um novo funcionário
foi contratado, Miguel Farias.
O objetivo é atender às
demandas específicas do local e
ficar mais próximo do docente que
tem dificuldades de comparecer à
sede localizada no Recife.
Foto: Wilton Pontes

Diretoria da ADUFEPE em reunião na
reitoria da UFPE.

Adiamento
de prazo
para envio
de
documentos
à CGU
Em 21 de junho de 2013 a
ADUFEPE realizou uma reunião com
a reitoria da universidade e solicitou
prorrogação do prazo de 20 dias para
o envio de documentos solicitados,
devido a uma auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), comprovando carga horária e realização de
projetos de pesquisa. Os departamentos da UFPE haviam recebido
um ofício da controladoria da universidade no dia 18 de junho e os
documentos deveriam ser enviados
até o dia 24. Como resultado da
solicitação da ADUFEPE a reitoria
divulgou novo prazo de entrega dos
documentos.
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O Grupo de Trabalho de aposentados
da ADUFEPE tem atuado em várias
frentes. Entre as principais pautas defendidas pelos aposentados da ADUFEPE
está a aprovação da PEC 555/ 2006

(proposta que acaba com contribuição
previdenciária dos servidores públicos
aposentados e pensionistas), e contra
aumentos abusivos das tarifas de planos
de saúde.

Reuniões administrativas
O GT realiza mensalmente reuniões para tratar e deliberar
sobre os temas de interesse da categoria. Na 7ª Reunião do GT de
Aposentados da UFPE, realizada dia 21 de novembro de 2013, a
pauta, composta por dois itens, tratou dos planos de saúde da Sul
América e de ações pela aprovação da PEC 555.
Mais...
• Solicitação de criação de Comissão de Acompanhamento dos
Planos de Saúde da UFPE.
• Debate sobre aumentos abusivos em planos de saúde com
representantes da UFPE, da Bertier Corretores de Seguros e do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Consumidor na
Associação de Promotores Públicos de Pernambuco.
• Encaminhamento de denúncia ao Ministério Público declarando
abusiva a proposta de aumento de 41,25%, como também
o aumento de 23,81% imposto pela Sul América aos seus
assegurados. Esta ação já está ajuizada, a denúncia preparada
pela ADUFEPE irá reforçá-la.
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Foto: Wilton Pontes

R ecor dando

Aposentados:
Ações do GT da ADUFEPE

PEC 555/2006
Ações:

• Visitas a deputados
federais pernambucanos que
ainda não haviam enviado
requerimento pedindo inclusão
da PEC para votação na
Câmara;
• Envio, preparação e
campanha por assinaturas
de requerimento (digital) à
presidente Dilma Rousseff;
• Solicitação de audiência
som o Governador Eduardo
Campos;
• Articulação de audiência
pública pela PEC 555/ 2006
no plenário da Câmara de
Vereadores do Recife. O
GT se reuniu no dia 4 de
dezembro com o vereador
Jaime Asfora, juntamente
com representantes de
outras associações da
Frente Pernambucana
pela Aprovação da PEC, e
agendou audiência para o dia
19 de fevereiro de 2014.
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U m i ver si dade

Foto: Wilton Pontes

A universidade que queremos no
futuro - como fica o Estatuto?

Por Suara Macedo

Atualmente a Universidade Federal
de Pernambuco atravessa um momento
decisivo em que o seu Estatuto, criado
entre 1974 e 1979, dará lugar a um novo
documento, elaborado a partir de debates
e propostas dos segmentos representativos. No centro desta mudança reside
uma questão primordial: qual a universidade que queremos? A resposta,
sem dúvida, envolve as diversas áreas
de atuação da universidade, os seus
compromissos e sua relação com a
sociedade.
Uma comissão, da qual os professores Jaime Mendonça e Sérgio Sette
participaram como representantes da
ADUFEPE, foi instituída para definir
uma proposta de metodologia e guiar
o debate do novo Estatuto de forma
paritária e descentralizada. O professor
José Audísio Costa, é membro da
comissão geral que está conduzindo as
discussões para a elaboração do novo
documento. Ele afirma que pensar um
novo Estatuto abarca pontos fundamentais, como o tripé pesquisa, ensino e

extensão; a integração comunitária dos
três campi e a formação do Conselho
Universitário. “Hoje, no Conselho
Universitário, não existe representações
do movimento docente e dos técnico
-administrativos. Como é aceitável um
conselho em que um grupo de representantes dos segmentos não está presente
para votar a partir das decisões desse
grupo?”, questiona.
Já a representante dos pós-graduandos da UFPE, Hercília Melo, destaca
a necessidade de ampliação da representação estudantil nos conselhos
superiores. “O estudante sente no
dia-a-dia as limitações e as possibilidades da UFPE. É fundamental que
possam ser ouvidos tanto neste processo
quanto em todas as instâncias de
decisões que o envolvem”.
Para Hercília, o maior legado do
processo estatuinte será a mobilização da
comunidade acadêmica. “O mais importante de vivenciar esse processo não é o
documento final, mas a força que pode ser
gerada nesses debates para a articulação

Saiba mais:
• Desde 2011 a ADUFEPE vem promovendo palestras e debates
para discutir o novo Estatuto da UFPE;
• A instalação da Comissão Geral do Processo Estatuinte foi
realizada no dia 5 de abril de 2012, no auditório reitor João
Alfredo, no prédio da Reitoria.
• A Comissão Geral conta com 19 membros titulares, sendo três
representantes do Conselho Universitário; um representante
para cada uma das 12 Unidades Estatuintes; um representante
da Administração Central; um representante do sindicato dos
docentes (Audísio Costa) ; um representante do sindicato dos
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dos segmentos. É repensar o papel da
universidade, a concepção de sociedade
e debater os anseios atuais e futuros”.
Audísio Costa chama a atenção
para esse pensar sobre a universidade.
Partindo de uma visão macro, ele aponta
como fundamentais para a compreensão
desse processo, conhecer os desafios e
os compromissos da universidade brasileira. Os desafios seriam: padrão de
qualidade, universalização de acesso e
programas sociais relevantes.
Já os compromissos tem relação
com compreendê-la como “um espaço
de preservação e renovação dos valores
democráticos e de pensamento crítico;
como centro intelectual de reflexão ativa
com o mundo circundante para formação
humanística” e também como principal
centro de geração de conhecimentos e
inovação tecnológica. “Esse conhecimento precisa ser aplicado, não pode
ser guardado em arquivos, é preciso que
tenha uma relação com a sociedade”,
afirma Audísio Costa.

servidores técnico-administrativos; e um representante da
Associação dos Pós-Graduandos da UFPE. Há 19 suplentes.
• Além da Comissão Geral, há outras três instâncias: as 12
Unidades Estatuintes (membros da comunidade acadêmica
pertencentes aos Centros, Reitoria e Órgãos Suplementares),
as Comissões Setoriais (representantes dos três segmentos
da comunidade, no total de seis membros) e o Congresso
Estatuinte. O congresso é a instância superior do processo
e será constituído por 81 delegados eleitos, dos quais 27
pertencentes a cada setor (docente, técnico-administrativo e
discente).
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Carreira federal do professor de Educação de Base, remuneração de R$ 9.500 por mês, bons equipamentos e escolas integrais
fazem parte do futuro que Cristovam Buarque defende.

Pesqui sa

Para que serve a
Universidade Pública?
Por Suara Macedo

A pergunta que dá título a este
texto é o nome da publicação
organizada por Aécio Gomes de
Matos, que reúne autores como Tânia
Bacelar, Ascendino Silva, Alfredo
Pena-Vega, Sérgio C. Buarque e
Cristovam Buarque, lançada no dia
13 de dezembro de 2013, com a
participação do senador do Distrito
Federal, levando ao auditório do
Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFCH) da UFPE dezenas
de pessoas interessadas em discutir
Educação Superior.
Buarque não apresentou ao
público a mesma abordagem escrita
no livro. Em sua fala, escolheu
contemplar o que, segundo ele, faltou
lá. O ex-reitor da Universidade de
Brasília focou na ausência de uma
bandeira de luta da sociedade, e
pareceu partir não do que faltava
à obra, mas do que falta à geração
que lhe assistia naquela tarde. “
Hoje a sensação que temos é que as
bandeiras são todas por recursos e
salários”, lamentou, sugerindo que
todos levantassem a bandeira da
educação de base, a qual chamou de
‘mãe da universidade’.
Para o Buarque, essa educação
de base é o apoio para uma economia
de alta tecnologia. “Não há futuro
num país que não tem tecnologia.
Não tem tecnologia um país que não
tem universidade. Não tem uma boa
universidade um país que não tem
uma boa educação de base”.
E assim o fundador do Projeto

Bolsa Escola desenha um plano
visionário para efetivar essa
bandeira, que começaria na universidade pública, pois ela seria um
centro de formação de educadores.
Do ponto de vista político ele
propõe um professor bem pago,
avaliado, sem estabilidade plena
no cargo, que possa atuar em edificações confortáveis, dispondo de
bons equipamentos e, vale acentuar,
que a profissão seja federal. “Falta
defender a bandeira da federalização do professor de base, é preciso
convencer a população disto”,
visiona.
Outra proposição de Buarque,
é um desafio constante do universo
acadêmico: aproximar a universidade da sociedade. Segundo ele,
isso é possível se a universidade
abraçar algumas práticas: o primeiro
passo seria ‘descapelizar’ a universidade, referindo-se à maneira como
a CAPES avalia; segundo, adotando
o modelo de universidade tridimensional (composta por departamentos,
núcleos temáticos e culturais); e
por fim, ligando a universidade aos
problemas do entorno. No entanto
“Nada disso funciona sem mobilização política e revolucionária”.
Provocados, os presentes
levaram para casa perguntas,
respostas e alternativas, “que o filho
do trabalhador estude na mesma
escola que o filho do patrão, e o filho
do mais pobre na mesma escola do
mais rico”, auspiciou o educador.

Foto: Arquivo ADUFEPE
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Aida Maria Monteiro Silva

Ent r evi st a

Direitos
Humanos
Foto: Wilton Pontes
Texto: Suara Macedo

Congresso Nacional, população e minorias parecem em desacordo quando o
assunto é Direitos Humanos. Aos poucos o tema ganha espaço na mídia mostrando
que o conhecimento é a principal arma na luta pela efetivação dos direitos de todos.
Há aqueles que atuam com propostas e projetos tendo em vista a Educação em
Direitos Humanos e Cidadania. A professora Aida Maria Monteiro Silva, do centro
de Educação da UFPE, é uma destas pessoas que acreditam que a base de uma
sociedade realmente democrática é a educação de indivíduos que façam a diferença
pelos seus direitos e dos outros. Conhecida como militante dos Direitos Humanos,
Aida é coordenadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e
membro do Grupo de Investigação sobre Direitos Humanos no Brasil, do Centro de
Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca/Espanha. Na UFPE está à frente
de pesquisas sobre políticas públicas e as relações com as práticas pedagógicas com
foco na Educação em Direitos Humanos (EDH), diversidade e cidadania. Sua rica
experiência favoreceu esta entrevista que contribui para a compreensão da ideia de
Direitos Humanos no Brasil.
ADUFEPE - Como os longos
anos de ditadura vivenciados
no Brasil refletem na Educação
em Direitos Humanos?
Aida Monteiro - Esse período ainda
não está sendo socializado, informado e
apreendido pelo conjunto da sociedade
brasileira. Considerando que foi um
período em que não se podia fazer a
divulgação - nós estávamos com os
direitos civis e políticos cerceados e isso
foi um grande prejuízo pra sociedade
brasileira no sentido que ela pudesse
avançar nos seus direitos, principalmente os direitos sociais - então, só
recentemente o Brasil começa a retomar
estes conhecimentos e conteúdos de uma
maneira oficial pelo estado brasileiro,
quando instituiu a comissão Memória e
Verdade em âmbito nacional, e também
os estados de um modo geral, que instituíram as suas comissões. Não é possível
avançar sem passar a limpo essa história.

Aida - Nós temos uma democracia
formal a partir das nossas legislações.
No entanto essa democracia é muito
frágil exatamente pela não qualificação,
pelo não conhecimento das pessoas
sobre a própria história do Brasil, sobre
os próprios documentos que asseguram
esses direitos. E isso passa por todas as
camadas sociais, não é uma questão de
classe social, é uma questão realmente
de que houve uma determinação do país
para que o conhecimento da história do
Brasil não viesse à tona, não fosse m
conhecidos os períodos da ditadura, das
violações, os períodos mais cruéis que
a sociedade vivenciou. Portanto, esse
conteúdo, que são legislações nacionais,
internacionais, os pactos, os acordos que
o próprio Brasil tem feito com o conjunto
dos outros países, é desconhecido. Isso
não é matéria curricular, não é conhecimento
da nossa juventude, dos
nossos profissionais de todas as áreas.

AD - Na democracia em
que vivemos existe de fato a
garantia dos direitos humanos
na sociedade?

AD - Por que é tão complexo
efetivar essa EDH? E por que
depois de tantas experiências no
Brasil e no mundo, ainda é lenta?
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Aida - Ela é lenta e gradual embora
deveria ser sistemática e permanente,
porque mexe com valores, não é somente
o conhecimento cognitivo. Hoje compreendemos a EDH a partir do conhecimento científico da área, que tem um
status próprio e envolve esse arcabouço
de legislações, acordos e pactos. Ao
mesmo tempo, é necessário trabalhar os
valores, comportamentos, atitudes pra
ver no outro o sujeito de direito que eu
também sou. Para eu não ver no outro
que ele é diferente de mim por qualquer
condição. Seja de raça, etnia, opção,
orientação sexual ou religiosa.
Para isso é necessário trabalhar uma
nova cultura que é muito difícil no Brasil,
porque nós temos uma raiz - ou seja,
nós temos culturas que estão enraizadas
em patamares como o colonialismo, a
escravidão, e, em determinadas regiões
(norte-nordeste), patrimonialismo - em
que o poder econômico é muitas vezes
determinante das ações das pessoas.
É preciso que isso venha ao conhecimento das pessoas, mas, trabalhando
as suas sensibilidades, mentalidades
e seus valores. E quais são os valores
hoje que estão sendo imprimidos nessa
sociedade? É o valor da cidadania do
consumo, do ter, de aumentar seu patrimônio e não importa em que circunstâncias.
Então, outro patamar importantíssimo é o da cidadania. Além da
formação cidadã, do conhecimento de
trabalhar valores, atitudes e comportamentos e mudança de culturas é necessário promover uma educação que ajude
as pessoas a serem parte de uma mudança.
AD - Por que a gente ainda
tem 9% da população sem
acesso à Educação quando a
nossa constituição diz há mais
de 50 anos que é um direito?
Aida - Porque a população
muitas vezes sequer sabe que isso é
um direito constitucional. Às vezes
sabe, mas não sabe como reclamar,
Revista da ADUFEPE - nº 7 - fevereiro 2014

AD - O que fazer para uma
formação docente na área de
EDH ?
Aida - Primeiro é preciso trabalhar
com os gestores, com as pessoas
que estão nos postos de definição das
políticas governamentais e educacionais
em todos os níveis, a importância dessa
educação. Ou seja, a importância de
trazer os conteúdos dos direitos humanos
na formação dos profissionais. O grande
trabalho que temos na Educação Básica
até o ensino superior é trazer esses
conteúdos por dentro dos projetos
institucionais, nos projetos políticos e
pedagógicos de todas as instituições,
pois se trata de uma questão de fundamentos, que vai além da metodologia.
Mas o método é parte dela. É preciso
trabalhar o conjunto dos conteúdos e
vivenciar uma metodologia - que seja
dialógica, problematizadora , que leve
as pessoas a compreender, questionar,
entender esses meandros, inclusive do
contexto social político e econômico que
nós vivenciamos - Para então, fazer as
relações dos conteúdos das áreas especificas. Um outro patamar importante para
universidade é o trabalho de extensão.
AD - Qual o contexto atual
de EDH?
Aida - A pesquisa nessa área no Brasil
é muito recente. A Educação, os Direitos
Humanos, (não o direito humano) vem
junto com a história da humanidade, mas
a EDH é muito recente. Vem juntamente
com os movimentos sociais, principalmente no período da ditadura e após o
processo de abertura da democracia
e da democratização da sociedade.
AD - A EDH precisa ser uma
política pública?
Aida - É importante que ela seja
uma política de governo e de Estado.
Essa é a nossa grande luta: que a EDH
se torne uma política de Estado que
independa do governo. Esse é um dos
grandes desafios.
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Filme Batismo de Sangue instiga
debate na ADUFEPE

Pesqui sa

onde buscar. Por isso dizemos que
temos uma democracia que é formalmente estabilizada, mas na sua prática
é frágil, pois os pilares da liberdade e
igualdade não estão bem sedimentados.

O público que compareceu ao auditório da ADUFEPE no dia 31 de novembro de
2013, não estava apenas interessado em ver o filme de Helvécio Ratton, que é baseado
no livro de Frei Betto, mas principalmente no debate que envolve a memória desse
momento perverso vivenciado no Brasil. Batismo de Sangue, lançado em 2007, aborda
os horrores da ditadura militar a partir da história do convento dos frades dominicanos
de São Paulo, no final da década de 1960, que tornou-se uma resistência à ditadura
vigente no país.
A história dos frades que passaram a apoiar o grupo guerrilheiro Ação Libertadora
Nacional (ANL) movidos por ideais religiosos, convidou os presentes a uma reflexão em
torno da liberdade. O debate foi comandado pela professora Valéria Nepomuceno, que
trabalha a disciplina de Direitos Humanos na UFPE. Para ela o debate proporcionado
pelo filme resgata a questão do envolvimento da juventude com a liberdade e a
cidadania. “ Os seminaristas tinham uma formação política e por isso se engajam contra
a desigualdade social e a injustiça. Hoje é importante pensarmos enquanto educadores:
qual a formação que estamos oportunizando para resgatar esses valores?”, pergunta
a professora.

Inocência para Ednaldo Miranda

Foto: Suara Macedo
Texto: Igor Cabral

No Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro de 2013), a Comissão
de Memória e Verdade Dom Helder Câmara realizou a entrega de documentos oficiais
que esclarecem o histórico episódio do atentado a bomba ocorrido em 1966 no Aeroporto
dos Guararapes, tornando pública e oficial a já sabida inocência do professor Ednaldo
Miranda e do ex-deputado federal Ricardo Zarattini, que compareceu à solenidade. Já
o professor Ednaldo Miranda , foi representado pela sua viúva, Maria Lucília Miranda,
e por sua filha, Emília Miranda.
Na ocasião, foi entregue também pelo Governador do Estado, à viúva de Odijas
Carvalho de Souza, Maria Yvone Loureiro Ribeiro, a cópia do registro de óbito do
mesmo, retificado judicialmente no tocante à verdadeira causa mortis do líder estudantil:
homicídio por lesões corporais múltiplas.
Representando a ADUFEPE, compareceram à solenidade os professores José Luis
Simões, Audísio Costa, Nadja Brainer, Silke Weber e Ascendino Dias. Ednaldo Miranda
foi presidente da ADUFEPE na gestão “Fazendo as Diretas” de 1986/ 1987. O professor
Audísio Costa era vice presidente na época em que Ednaldo presidia, ele recorda com
simpatia a convivência com o colega. “Nós que fizemos a ADUFEPE o conhecíamos
muito bem, uma pessoa ética com forte compromisso em defesa da universidade, não
podíamos deixar de participar de uma ocasião como esta, do reconhecimento público
da sua inocência”.
No dia 18 de abril de 2013 a ADUFEPE prestou uma homenagem a Ednaldo
Miranda no auditório prof. Paulo Rosas em reconhecimento à sua dedicação na luta
sindical. “Esta prática marcou sua vida enquanto professor e cidadão com compromisso
de transformação social”, disse o prof. José Luís Simões durante a homenagem.
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Pesqui sa

Pesquisa do
Departamento
de Química
Fundamental é
Referência Mundial

Foto e texto: Suara Macedo

Um conceito que explica como intensificar a luz emitida
por uma certa classe de compostos químicos. Uma descoberta através da inserção de moléculas assimétricas
em compostos metálicos que transformam luz ultravioleta em luz visível. O resultado: inúmeras aplicações.
A descoberta de um novo conceito
colocou a pesquisa dos professores
Simone Maria da Cruz Gonçalves,
Alfredo Mayall Simas, Severino Alves
Júnior e da doutoranda Nathália Bezerra
de Lima, na lista de publicações mais
lidas da Scientific Reports (revista do
Nature Publishing Group), em agosto de
2013.
A equipe merece. Afinal, o conceito
que responde como aumentar a luminescência possibilita ao universo da
Química novas formas de ação e pode
ser usado em várias situações. O fato
conhecido é que quando compostos do
elemento químico európio são iluminados com luz ultravioleta eles a transformam em luz vermelho-alaranjada. A
novidade apresentada pelos pesquisadores é uma estratégia para tornar essa
luz mais intensa.
O trabalho deu origem ao artigo “A
Comprehensive Strategy to Boost the
Quantum Yield of Luminescence of
Europium Complexes”. Tudo surgiu de
uma proposição elaborada pelo grupo
de pesquisa, testada em laboratório, e
confirmada sem exceções, funcionando
para todos os casos estudados e evidenciando um fato geral abrangente para
esta série de fenômenos.
E quais as vantagens de aumentar
essa luminescência? Os pesquisadores
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do Departamento de Química Fundamental (DFQ) elencam uma série de
possibilidades de aplicações desse
composto, desde a tecnologia de dispositivos eletrônicos como lasers e marcadores ópticos, a procedimentos da área
de saúde. “Para diagnosticar câncer,
por exemplo, o procedimento é muito
invasivo, através de uma biópsia. Se
for possível utilizar esse composto para
marcar de forma mais eficiente, então
o diagnóstico vai ser mais simples os
médicos vão poder marcar melhor a
região, e o tratamento com certeza vai
ser bem mais eficaz” visiona Nathália
Lima.
Ela é doutoranda em Química e
esta pesquisa enriquece sua formação,
pois envolve várias áreas da Química
(orgânica, inorgânica, físico-química e
teórica). Depois que aprendeu a parte
teórica, Nathália foi para o laboratório
e construiu as moléculas para provar
o conceito. Depois de sintetizar as
moléculas com exemplos que poderiam
confirmar sua hipótese, comprovou que
estava indo pelo caminho certo.
Trocando em miúdos, os pesquisadores descobriram que em vez de
colocar duas moléculas iguais (conforme
é comum na comunidade Química) a
inserção de duas moléculas diferentes,
aumenta a luminescência, confirmando

a ideia de que quanto mais diferente for
o sistema, mais luminescente será, ou
seja, quanto mais assimétrico o sistema,
melhor. Para chegar a essa conclusão
foi preciso testar vários exemplos que a
comprovaram. Comunidades que sempre
aplicavam moléculas iguais, não perceberam isso.
Agora é geral. Assimétrico aumenta
a luminescência, simétrico diminui.
Graças à equipe qualquer químico no
mundo que resolver tornar o sistema
mais assimétrico vai aumentar a luminescência. “Mas é lógico que as moléculas
já devem ser, por si sós, boas transformadoras de luz”, alerta Nathália.
A pesquisa foi financiada com
recursos do Programa de Apoio a
Núcleos de Excelência da Fundação
de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco (Pronex/Facepe)
e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia/Nanotecnologia para Marcadores
Integrados (INTC/Inami).
Hoje, se colocarmos na busca
do Google termos como: “Europium
luminescence”, “Europium quantum
Yield” ou “Europium complex” –
o referido artigo aparecerá entre as
primeiras opções, mostrando que a
contribuição desse grupo alcançou
um reconhecimento tangível. Certamente os caminhos deste estudo levarão
a comunidade da Química a outros
lugares, a novas pesquisas, conceitos e
consequentemente, novas descobertas.

Traduzindo:
a) Europium luminescence = luminescência de
európio
b) Europium quantum Yield = Rendimento quântico de európio
c) Europium complex = Complexo de európio (os
compostos de európio que são luminescentes.
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A ideia do LiterAD é proporcionar um encontro literário que
promova o conhecimento de obras e de seus autores

Sindicato é local de reunir pessoas de mesma categoria por
interesses trabalhistas em comum. Além dessa característica
a ADUFEPE decidiu reunir pessoas que publicam livros em
função do ofício ou da paixão pelas letras, e promoveu em
novembro de 2013 o primeiro LiterAD (Coletivo Literário da
ADUFEPE). Nesta primeira edição, nove livros foram lançados
entre obras acadêmicas e literárias:

“Para mim é fundamental,
porque educação é cultura e
vice-versa. E é importante o
sindicato promover o papel
que a Universidade exerce,
tanto internamente como para
a sociedade”.
Ana Katarina Campelo

•Os Frutos da Casa, de Eni Ribeiro;
•Paulo Freire e a ducação Libertadora: Memórias e Atualidades, de Eliete Santiago e José Batista Neto, representado por
Sérgio Abranches e Marília Gabriela de Mendes Guedes;

“Acredito que um Sindicato
tenha a função de cuidar dos
seus sindicalizados e entendo
que espaços de promoção de
ações culturais e de incentivo à
produção acadêmica são parte dos
cuidados que a ADUFEPE tem
com os professores da UFPE e
com a própria Universidade”.
Fábio Paiva

•Educação para Abolição, de Thiago Mondenesi
•Educação e Violência nas Histórias em Quadrinhos de
Batman, de Fábio Paiva;
•Anatomia em causes e farsas, de Gilberto Cunha de Sousa
Filho;
•Reconfigurar a profissionalidade docente universitária: um
olhar sobre ações de formação atualização pedagógicodidática, de Kátia Maria da Cruz Ramos, representado por
Tatiana Cristiana dos Santos de Araújo;

“Iniciativas como essas são
fundamentais. Não negam a luta
geral do sindicato,ao contrário,articulam ela com a peculiaridade
de sermos professores e produzirmos pesquisa,escrevermos. Foi
uma iniciativa muito importante”.
Thiago Vasconcellos Mondenesi

•Desenvolvimento profissional Docente: currículo, docência e
avaliação na Educação Superior, organizado por Kátia Maria
da Cruz Ramos e Ilma Passos Alencar;
•De Música e Músicos: Biografias, Teorias, Histórias, Críticas...
de José Amaro Santos da Silva e;
•Direito e Economia em Dois Mundos - Doutrina Jurídica e
Pesquisa Empírica, com artigo de Ana katarina Campelo.
“Primeiramente destaco que não estamos
falando de qualquer sindicato. Vivenciamos uma
representação de categoria docente, de abrangência acadêmica universitária, da qual não
podemos nos esquivar de nossas vocações e
habilidades. Assim, o primeiro LiterAD veio
contribuir com a consolidação de um espaço para
o docente expor suas ideias, estudos, e devaneios
poéticos, colocando a ADUFEPE como porta-voz
do aprendizado”.
Gilberto Souza
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Event os

Escritores se encontram na
ADUFEPE. Sim, na ADUFEPE

Imagem cedida

“Para mim, a importância
da ADUFEPE promover ações
culturais como o LiterAD reside
em dar visibilidade à dimensão
do sindicato como um espaço
de socialização de saberes e
de fazeres, no caso através da
divulgação de produções dos
associados”.
Kátia Ramos
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Mobi l i zação

Tabela Salarial 2013 e 2014

As tabelas dos regimes de trabalho 40h e 20h estão disponíveis no site www.adufepe.com.br

ADUFEPE na internet

www.adufepe.com.br

www.facebook.com/ascom.adufepe

Twitter: @ascom_ADUFEPE
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