
A Adufes é a voz 
da categoria!

É na coletividade que 
somos fortes!

A Associação dos Docentes da Ufes (Adu-
fes) é uma Seção Sindical do Sindicato 
Nacional das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes-SN). Representa as/os pro-
fessoras/es da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) nas instâncias jurí-
dicas e administrativas da universidade.  

Atua na mobilização da base para ações 
conjuntas com a comunidade acadêmica, 
trabalha em prol da garantia e melhoria das 
condições de trabalho, carreira e salário, luta 
pela educação pública, gratuita, laica, esta-
tal, de qualidade e socialmente referenciada. 
A Adufes também defende a autonomia uni-
versitária e a democracia. 

Além disso, o sindicato promove espaços de 
debates e de confraternização para a cate-
goria. Busca benefícios e vantagens para as 
filiadas e os filiados, por meio de convênios 
e parcerias.

O compromisso da Adufes vai muito além 
da luta pela educação pública e se estende 
à defesa dos serviços públicos em geral que 
são prestados à população.
 
Conheça a Adufes, as suas lutas, os be-
nefícios de ser filiada/o e #SejaAdufes!

Acompanhe a Adufes 
nas redes sociais!

#SejaAdufes e 
fortaleça o sindicato!

/adufes
 www.adufes.org.br



Professoras/es associadas/os à 

Adufes têm vários benefícios, como 

planos de saúde e odontológico, 

convênios, que garantem descon-

tos e uma assessoria jurídica espe-

cializada no atendi-
mento às demandas 
da categoria.

A Adufes oferece assessoria jurídica es-

pecializada no atendimento às deman-

das da categoria, individuais e coletivas, 

de caráter trabalhista e previdenciário. 

O serviço compreende também a ela-

boração de requerimentos administra-

tivos e a propositura de ações judiciais. 

E um grande diferencial desse benefício 

é que a/o filiada/o que ganha uma ação, 

por meio da assessoria jurídica do sin-

dicato, recebe a totalidade dos valores 

conquistados. Não há o pagamento de 

honorários advocatícios, como geralmen-

te acontece ao contratar um advogado 

diretamente. 

A Adufes possui um convênio com a Uni-
med Vitória, e as/os associadas/os à entida-
de pagam um valor mais em conta na men-
salidade do plano de saúde.

Toda/o associada/o pode aderir ao convê-
nio e incluir como dependentes: cônjuge, fi-
lhas/os solteiras/os com até 28 anos, netas/
os com até 18 anos, filhas/os maiores de 28 
anos que, comprovadamente, sejam pes-
soas com deficiência, pai e mãe desde que 
dependentes no Imposto de Renda (IR).

Unimed Odonto
Além do plano de saúde, as/os sindicaliza-
das/os contam com o convênio com a Uni-
med Odonto, plano odontológico com uma 
ampla rede credenciada que cobre mais de 
200 procedimentos (Rol ANS 211). 

As associadas e os associados e dependentes 
podem usufruir das atividades culturais, de lazer 
e de turismo nas unidades do Sesc do estado.

Professoras/es filiadas/os contam com uma rede 
de benefícios, como convênios com editoras, 
nutricionista, espaço de saúde, atividades cultu-
rais, de lazer e de turismo. 

A sindicalização não é obrigatória e nem 
compulsória, mas é um direito garantido 
pela constituição federal, e também é uma 
forma de proteção.

A filiação à Adufes pode ser feita no site da 
entidade. Basta preencher o formulário e o 
setor de Atendimento vai dar andamento à 
sindicalização. 

O valor é de 1% do vencimento básico + 
Remuneração por titulação (RT) e é realiza-
do mensalmente no contracheque.

Muitos benefícios!

Assessoria jurídica 
especializada

Plano de 
saúde mais 
barato!

Rede de benefícios!
Como se 
associar?

Qual o valor 
da mensalidade 
sindical? 

#SejaAdufes e 
fortaleça o sindicato!

Editoras Saúde


