ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFU-SS, realizada no dia dezoito de abril de
2017, nos Anfiteatros A e B do Bloco 5R, do Campus Santa Mônica, iniciada às
dezesseis horas e com a presença de 34 professores. A Assembleia iniciou com a
formação da Mesa Diretora composta pelos Professores Jorgetânia da Silva Ferreira na
Presidência e Filipe Mendonça na secretaria, até que Iara Maria Mora Longhini
chegasse, o que ocorreu após 10 minutos. A mesa foi aprovada. A Presidenta apresentou
a pauta: 1) Informes; 2) Greve Geral; 3) Aquisição de um veículo para a ADUFU e 4)
Outros Assuntos. 1) Informes: Filipe disse que daria alguns informes e se ausentaria,
pois tinha aula naquele horário. Falou sobre as questões que estão sendo discutidas no
âmbito da CPPD. Mário fez um informe sobre a Assembleia Geral do Sintet a ser
realizada cujos pontos de pauta são a paralisação no dia 25/04/17 que tem como
justificativa a questão da instalação do ponto eletrônico que está em discussão no
Consun e a greve geral no dia 20/04/17 contra as Reformas da Previdência, Trabalhista
e de Terceirização. Ele informou que já há um texto substitutivo da PEC 287 que altera
o tempo de contribuição de 49 para 40 anos. Mário destacou a importância da campanha
feita com os outdoors. Informou ainda que no dia 25/04 haverá uma aula sobre a
Reforma da Previdência, coordenada pelo Sub-comitê regional da UFU contra a reforma
da Previdência, às 20h, nos anfiteatros do bloco 5R e que no dia 19/04 será realizada
uma panfletagem no Campus Santa Mônica contra essa Reforma da Previdência.
Jorgetânia reforçou a importância dessas atividades e informou ainda sobre uma
atividade a ser realizada com a assessoria jurídica do Andes no dia 03/05, a ser
confirmada. 2) Greve Geral: Jorgetânia contextualizou a proposta a ser realizada
nacionalmente no dia 28/04 e destacou que, além dessa ação é preciso que a AG pense e
discuta os próximos passos a serem dados em relação a esse movimento contrário à
Reforma da Previdência. Falcão falou sobre o pequeno número de professores presentes
na AG e destacou que talvez esse seja um indicativo de nossa letargia. Luiz Avelino
propôs a realização de oficinas de produção de material sobre essa proposta de Reforma
da Previdência. Ênio explicitou sua preocupação com a imagem que a sociedade tem em
relação aos professores universitários.Jorgetânia fez algumas considerações em relação
a essa questão. Rodrigo, estudante de Ciências Econômicas indagou se a AG tinha
alguma proposta contrária à Reforma da Previdência. Jorgetânia e vários outros
docentes se manifestaram dizendo sobre a importância da taxação das grandes fortunas,
sobre a necessidade de os impostos serem repassados para a assistência social, dentre
outros encaminhamentos. Mário recomendou a leitura da tese da professora Denise
Gentil e houve uma discussão sobre os resultados apresentados por esse trabalho. Após
as discussões, a proposta para adesão à Greve Geral no dia 28/04 foi colocada em
votação e, com 2 votos contrários e uma abstenção a Greve Geral foi aprovada. Os
encaminhamentos e propostas sugeridos para as atividades de mobilização foram lidos e
colocados em votação, foram aprovados com uma abstenção. 3) Aquisição de um
veículo para a ADUFU: Rossana, após retomar as razões para esse item de pauta, fez as
apresentações dos veículos Renegade, Spin e Duster e indagou sobre a compra ser de
um veículo com câmbio mecânico ou automático. Houve algumas falas sobre a
importância de se pensar na relação custo x benefício, além de comentários sobre a
questão do câmbio. Rossana informou que a diretoria apresenta a proposta do Renegade
e destacou as questões de segurança. Colocada em votação, a compra do Renegade foi
aprovada por unanimidade e a AG delegou à diretoria as demais decisões sobre essa
compra. Não havendo outros assuntos a serem tratados, às 18h30 a assembleia foi

encerrada. A presente ata foi assinada por mim, Professora Iara Maria Mora Longhini,
1ª. Secretária e pela Professora Jorgetânia da Silva Ferreira, Presidente da Mesa
Diretora. Uberlândia 18 de abril de dois mil e dezessete.

Profª. Jorgetânia da Silva Ferreira

Profª. Iara Maria Mora Longhini

Presidenta

1ª. Secretária

