
Nos últimos anos tem se tor-
nado uma pauta local na Ufes 
junto à reitoria a desburocrati-
zação do sistema de progressão 
funcional docente. Vários meses 
de atraso em todo o processo 
que, em alguns casos, chega a 
ultrapassar o ano orçamentário, 
levando o docente a uma longa 
espera para receber um recurso 
financeiro que é seu por direito 
e para qual ele cumpriu todas as 
determinações funcionais.

Na Ufes, os critérios 
mínimos para a avaliação de 
desempenho são regidos pela 
resolução 15/89. O documento 
exige que, para progredir na 
carreira, o docente terá que se 
submeter à avaliação de desem-
penho, tendo por base relató-
rios de atividades e mérito. “O 
docente nem sempre tem em 
mãos todos os comprovantes, 
recuperá-los implica muito 
tempo de trabalho e não somos 

dispensados de sala de aula 
para fazer isso”, disse o profes-
sor Sávio Silveira de Queiroz, 
membro da Comissão Perma-
nente de Avaliação Docente 
(CPAD) do Centro de Ciências 
Humanas e Naturais (CCHN).

De acordo com Sávio  
Silveira, a falha no processo 
pode implicar no retorno do 
mesmo ao departamento e 
a perda de todo o período 
durante o qual o processo 
esperou para ser analisado na 
Comissão Permanente de Pes-
soal Docente (CPPD).

Progressão automática 
pode agilizar o processo 
para progressão docente. 
Nessa proposta, não existiria 
mais formulários extensos 
para serem preenchidos pelo 
docente, como ocorre atual-
mente. “Na progressão automá-
tica o processo é automatizado 
por meio de um banco de 

dados único, que contém todas 
as informações pertinentes à 
vida profissional do docente”, 
disse o professor Sávio Silveira 
de Queiroz. Em outras institui-
ções federais de ensino o pro-
cesso já é automatizado, como 
na Universidade Tecnológica 
do Paraná (UTFPR).

A Adufes entende que 

implantar um sistema de pro-
gressão mais ágil é valorizar o 
docente. “A carga burocrática 
da atividade docente aumentou. 
Precisamos permitir que os 
docentes tenham tempo para 
se dedicar ao ensino, à pesquisa 
e à extensão com qualidade”, 
aponta o presidente da Adufes, 
José Antônio da Rocha Pinto.

Progressão funcional docente 
na Ufes é lenta e burocrática
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dos 10% do PIB na 

Educação Pública Já! 

Plantão Jurídico e da 
Diretoria segue para  

o interior

Previdência dos  
Servidores Públicos é 

privatizada 

Jornal Mensal da ADUFES - Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo | Seção Sindical do Andes - SN | Vitória - Espírito Santo | Edição nº 20. Fevereiro de 2012

A progressão funcional e 
a produção acadêmica estão 
diretamente relacionadas nas 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES). Essa relação, 
contudo, pode ser altamente 
prejudicial ao docente. Isso 
ocorre quando a produção 
torna-se produtivista e passa 
a gerar adoecimento em lugar 
de trabalho de excelência.  
Para o Andes-SN, a progressão 
é um direito conquistado no 
plano de carreira. Essa con-

quista está vinculada especial-
mente ao tempo de trabalho e 
a uma organização da carreira 
em níveis. 

Para a primeira secretária 
da Adufes, Mariane Lima de 
Souza,  é fundamental levar em 
conta que a categoria docente 
tem sofrido, nos últimos anos, 
um aumento significativo de 
sua carga de trabalho. “Essa 
sobrecarga tem gerado um 
aumento considerável de casos 
de adoecimento, afastando 

esses profissionais da sala de 
aula”, salientou.

Conforme destacou 
Mariane, para progredir na 
carreira o docente precisa 
atingir uma série de exigências 
que nem sempre levam em 
consideração as condições de 
trabalho. “O que parece absolu-
tamente perverso no sentido da 
saúde do trabalhador é vincular 
remuneração à avaliação. Nesta 
concepção se trabalha mais 
para ganhar mais. O foco, desta 

forma, se desloca da quali-
dade do ensino para assumir 
metas produtivistas. Tudo 
para melhorar o salário e não, 
necessariamente, a excelência 
acadêmica”, refletiu.

Pauta local. Nos últimos 
anos, o sindicato vem recebendo 
inúmeras reclamações em rela-
ção ao aumento da morosidade 
dos processos de progressão 
funcional. Nesse sentido, a 
Adufes irá pautar nesta gestão, 
o tema junto à reitoria. 

Modelo de progressão valoriza o produtivismo em detrimento ao ensino de qualidade
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Os dados são ainda par-
ciais, mas a Campanha Nacio-
nal mobilizou nada menos 
que 3.747 pessoas no estado 
durante o segundo semestre 
de 2011. De acordo com o 
Comitê Estadual do plebiscito, 
as urnas distribuídas pela 
Adufes nos campis de Goia-
beiras, Maruipe, Alegre e São 
Mateus, foram as que mais 
obtiveram votos. 

“A Adufes conseguiu 1.073 
(28,6%) votos. Foi a entidade 
com maior número de votan-
tes no Estado”, destacou o 
presidente da Adufes, José 
Antônio da Rocha Pinto. A 
consulta aos docentes ocor-
reu em novembro. Além dos 
professores, votaram técnicos 

e estudantes.
Dos mais de 3,7 mil votos 

coletados, 3.688 (98,4%) disse-
ram sim ao investimento de 
10% do PIB (Produto Interno 
Bruto) para a Educação 
Pública; 33 (0,9%) não con-
cordaram; houve, ainda, um 
voto nulo e, 25 (0,7%) pessoas 
votaram em branco. 

Totalização deve sair em 
março. O Comitê Nacional 
da Campanha pelos 10% do 
PIB para a Educação Pública, 
já! se reuniu em Brasília, no 
mês de fevereiro, para avaliar 
o resultado  do plebiscito. A 
previsão é que a totalização 
dos votos desta primeira etapa 
da campanha seja concluída 
ainda em março. “É quando 

teremos os números atuali-
zados da votação”, disse José 
Antônio da Rocha.

Pelo levantamento parcial 
em todo o país, mais de 400 
mil pessoas foram às urnas. 
O número de votantes, no 
entanto, é bem maior, tendo 
em vista que as urnas eletrôni-
cas estão sendo somadas.

“A luta pela aplicação 
dos 10% do PIB na Educação 
Pública já! é uma meta his-
tórica construída pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE) e 
uma bandeira do Andes-SN. É 
também uma reivindicação da 
sociedade brasileira”, ressalta 
Rocha.  A campanha teve início 
em julho de 2011 e contou com 
ampla participação dos movi-
mentos sociais e sindicais.

Organização nos Esta-
dos. O comitê nacional da 

Campanha dos 10% do PIB 
decidiu vincular as atividades 
da Campanha ao calendário de 
lutas da classe trabalhadora.
Para isso serão realizadas 
várias atividades e mobiliza-
ções em todas as regiões do 
país.  Foram citados, como 
exemplos, a campanha sala-
rial dos servidores públicos 
Federais (SPF), congressos de 
entidades ligadas à educação, 
como SIND-UTE (MG), Sintep 
(PA), Fasubra e Sinasefe; além 
de calouradas e aulas inaugu-
rais nas universidades.

O comitê sugeriu, ainda, 
que as entidades sigam traba-
lhando pelo fortalecimento da 
campanha dos 10%, inclusive 
junto aos PEEs (Planos esta-
duais de educação) e as LDOs 
(Leis de diretrizes orçamen-
tárias).

Plebiscito em defesa de 10% do PIB para Educação Pública, 
Já! levou cerca de 4 mil pessoas às urnas no Espírito Santo

Mulheres capixabas organizam formação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

Durante o mês de março 
acontecerão diversas ativi-
dades de formação e de luta 
das mulheres. Feministas de 
diversos movimentos sociais 
do campo e da cidade pro-
moverão ações para envolver 
toda a sociedade. 

Será exibido uma mostra 
de filmes  destacando as ban-

deiras históricas de luta do 
movimento feminista.

Na Ufes, em Goiabeiras, 
as exibições serão entre os 
dias 05 e 09, no auditório 
do Cemuni 04, sempre às 19 
horas. Após a exibição dos 
filmes, no mesmo espaço, 
ocorrerão os debates.

No dia Internacional da 

Mulher, 8, está prevista uma 
atividade de rua na Praça 
Costa Pereira, em Vitória, das 
14 às 17 horas. Haverá ato 
público e atividades culturais. 
Na mesma praça, acontecerá 
no dia 30, o encerramento da 
agenda de formação, com a 
apresentação da peça “Retrato 
de Mulher”, às 17h30.

Debate. No último dia 04, 
foi debatido o tema “Atuali-
zando a vida das mulheres e 
construindo o feminismo”, no 
Sindicato dos Bancários. Na 
ocasião, também foi feita uma 
análise de conjuntura sobre 
os assuntos relacionados à 
vida das mulheres.



Fique Por Dentro - Fevereiro 3

Diretoria da Adufes planeja calendário de ações para 2012
A agenda de trabalho visa 

facilitar aos diretores e mem-
bros dos Grupos de Trabalho 
a se programarem com a 
devida antecedência para as 
atividades junto à categoria. 
No calendário ficou acertado 
todas as reuniões da diretoria, 
dos diretores e Conselho de 
Representantes, e Assembleias 
Gerais da categoria. As assem-
bleias estão programadas para 
a última quarta-feira de cada 
mês, com exceção para os 
meses de recesso (julho)  e de 
férias escolares (dezembro).

Anote aí na sua agenda: A 
1ª assembleia geral da categoria 
será no próximo dia 28/03, às 
10 horas, no salão da Adufes. 

Os conselheiros dos centros 

se reunirão com a diretoria de 
dois em dois meses. Os encon-
tros serão a partir de 10 horas, 
nos dias 21/03, 16/05, 04/07, 
19/09, e 21/11. 

Ponto de Encontro reúne 
docentes no interior

A exemplo dos docentes da 
Grande Vitória, os professores 
lotados nos campi de Alegre e 
São Mateus também poderão 
desfrutar do Ponto de Encon-
tro da Adufes. Após o expe-
diente do Plantão Jurídico e da 
Diretoria é hora dos docentes e 
diretores da Adufes  se confra-
ternizarem.

“A rotina do professor 
nem sempre permite esses 
momentos de descontração. 
Esse tipo de evento, até então 

realizado mensalmente na sede 
da Adufes, em Vitória, tem se 
mostrado válido porque apro-
xima os professores e cria um 
sentimento de unidade entre a 
categoria”, ressalta o presidente 
da Adufes, professor José Antô-
nio da Rocha Pinto. Além de  
bate-papo, os docentes aprovei-

tam para falar da carreira e  das 
demais  bandeiras de lutas  da 
categoria.

Em Vitória, os Pontos de 
Encontro serão na última 
sexta-feira de cada mês. A 
edição de março será no dia 
30, a partir das 18h na sede da 
Adufes.

Chegaram aparelhos da Vivo para os associados
Quem estiver na listagem 

desse primeiro lote enviado 
pela Vivo deve comparecer 
à sede da Adufes para trocar 
o aparelho. A relação com os 
números dos celulares com 
direito a troca está no nosso 
site.  De acordo com o vice-
presidente da Adufes, Temís-

tocles de Souza Luz, em breve 
chegarão mais aparelhos. 

Pacote de dados maior
A previsão é que, ainda 

este mês, o pacote de dados 
para Smartphome seja 
ampliado para 10 MB, sem 
nenhum custo para o asso-
ciado. A tarifa é a mesma: R$ 

9,90 e, ainda, ganha mais de 
10 MB de bônus.

“ Queremos que os professo-
res fiquem cada vez mais ante-
nados com a atualidade”, diz 
Temístocles. Devido à parceria 
Adufes/Vivo, os preços dos 
planos de celular estão abaixo 
dos oferecidos nas lojas da 

operadora. Incluído a assina-
tura, o plano sai por R$ 43,00.

Dentro da proposta de apro-
ximação e envolvimento dos 
professores nas ações e servi-
ços oferecidos pela entidade, 
a Adufes decidiu reforçar os 
Plantões Jurídicos nos campi 
de Alegre e São Mateus. Este 
ano, o serviço vai funcionar, 
de forma alternada, e uma vez 
por mês, nos campi do sul e no 
norte do Estado. 

O primeiro Plantão Jurídico 
e da Diretoria irá acontecer 
em São Mateus, no dia 15 
deste mês, das 9h às 16h. O 
local para atendimento ainda 

será confirmado.
Durante o Plantão Jurídico, 

os docentes da ativa e aposen-
tados poderão esclarecer dúvi-
das sobre seus direitos, proces-
sos em andamento, legislações 
trabalhistas e previdenciárias. 
Para isso, a diretoria da Adufes 
e a Assessoria Jurídica estarão 
à disposição da categoria. 

O atendimento pode ser 
feito por ordem de chegada. O 
serviço é totalmente gratuito. 
Acompanhe o cronograma e 
participe de mais esta atividade 
da Adufes.

Primeiro Plantão Jurídico de 2012 será em São Mateus

Confira as datas do Plantão Jurídico
São Mateus  15/03  |  10/05  |  05/07  |  13/09  |  08/11

Alegre   12/04  |  14/06  |  16/08  |  04/10

Durante o Plantão Jurídico os associados poderão esclarecer dúvidas sobre seus direitos.

Foto: Comunicação Adufes

Em 2012, os campi do interior também terão Ponto de Encontro.

Foto: Comunicação Adufes

10MB R$ 9,90
50MB R$ 19,90

250MB R$ 29,90
500MB R$ 49,90

2GB R$ 59,90

VALORES DOS PACOTES
(para upgrade para linha de voz)
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Agenda Adufes 2012 está à 
disposição dos associados

Câmara aprova privatização da 
previdência dos servidores públicos

Os deputados federais apro-
varam, no dia 28/02, o projeto 
de lei 1992/07, que cria o Fundo 
de Previdência dos Servidores 
Públicos (Funpresp), abrindo 
caminho para a privatização da 
previdência do funcionalismo 
público. O PL foi aprovado com 
318 votos a favor, 134 contrá-
rios e 2 abstenções, totalizando 
454 parlamentares.

O projeto permite a criação 
de três fundações de previdên-
cia complementar do servidor 
público federal para executar 

os planos de benefícios: uma 
para o Legislativo e o Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
uma para o Executivo e outra 
para o Judiciário. 

De acordo com o projeto 
aprovado, os servidores que 
ingressarem no serviço público 
a partir de agora terão garan-
tida a aposentadoria integral 
até o limite do teto do INSS, 
hoje em cerca de R$ 3.600. Para 
ter uma aposentadoria acima 
deste valor, os servidores terão 
de contribuir ao fundo de pre-
vidência complementar.

*Com informações do Andes-SN.

Justiça julga improce-
dente ação do Artigo 192 

A Assessoria Jurídica 
informa que a ação cole-
tiva ajuizada 2011 objeti-
vando invalidar o ato da 
Universidade de redução 
da vantagem RT e GEMA 
prevista no art. 192, da Lei 
no. 8.112/90 foi julgada 
improcedente pela Juíza da 
1ª Vara Federal de Vitória, 
Viviany de Paula Arruda.

Em resumo, entendeu 
a douta Juíza que a orien-
tação outrora explicitada 
pelo art. 192, I, da Lei n.º 
8.112/90, foi revogada pela 
Lei nº 9.527/97, preser-
vando-se, doravante, apenas 
os direitos adquiridos 
daqueles que se aposenta-

ram quando ainda vigente 
referido normativo. Ainda, 
que por ocasião da edi-
ção da Lei nº 11.784/2008, 
que trouxe modificações 
na estrutura remunerató-
ria dos cargos da carreira 
de Magistério Superior, o 
art.192, I, da Lei 8.112/90 já 
estava revogado, de modo 
que também não é possível 
a sua aplicação ou mesmo 
sua repristinação, ainda que 
com base em normas infra-
constitucionais. 

Tal decisão será objeto 
de dois recursos por parte 
da Assessoria Jurídica, um 
deles direcionado à própria 
Justiça Federal do Espírito e 
outro ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, locali-
zado no Rio de Janeiro.

Convocação de  
Professores

A Adufes solicita aos 
docentes que foram subs-
titutos nos anos de 1996 e 
1997, que entrem em contato 
com a Assessoria Asses-
soria Jurídica da entidade. 
Devem procurar a assessoria 
do sindicato os seguintes 
professores: Virginia Helena 
de Campos Vasconcelos, 
Andressa Ferreira Lamas, 
Claudia Galarda Varassim, 
Fabio Campos Ribeiro, Far-
zan Hooshmand Servestani, 

Gracilda de Almeida Vale, 
Luciano Lessa Lorenzoni, 
Mario Mestra, Paulo de 
Tarso Maximiano Ferreira e 
Romildo Fracalossi.

Trata-se de uma ação 
ajuizada em 1997, na qual 
se busca o pagamento de 
vencimentos referentes aos 
anos de 1996 e 1997.  

A Assessoria Jurídica 
solicita aos associados que 
conheçam esses professo-
res, que os informem desta 
convocação. 

Notícias do Jurídico

A Agenda da Adufes com capa em três cores: preto, azul marinho e marron.

A exemplo de anos ante-
riores, os docentes da ativa 
e aposentados associados à 
Adufes devem comparecer à 
sede da entidade,  em Vitória, 
para pegar a agenda 2012. 

Os docentes dos campi de 
Alegre e São Mateus, estão 
recebendo a agenda em casa, 
via Correios.

Cada associado tem direito 

a um exemplar gratuito. A 
agenda possui capa dura de 
couro sintética, espiral tipo 
fichário, fita marcadora de 
páginas e imã que permite 
fechamento fácil. 

Capa em três cores. A 
capa da agenda da Adufes foi 
produzida nas cores preto, 
marrom e azul marinho.


