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1. Ciclo de eventos comemorativos dos 40 anos da ADUFSCar.
A ADUFSCar, em comemoração aos 40 anos de sua fundação, está realizando um ‘Ciclo’ de
eventos, que culminará, na semana 26-30 de novembro, com festividades a serem anunciadas mais à
frente. Serão palestras, Mesas Redondas e, inclusive, o II Encontro Nacional de Direitos Humanos do
PROIFES, que será aqui sediado (ver programação adiante).
Os locais dos eventos que ainda não estão indicados abaixo, bem como os detalhes da Semana de
Comemorações Festivas dos 40 anos da ADUFSCar, serão anunciados posteriormente e amplamente
divulgados.
Confira a programação:
Setembro de 2018:
 11 de setembro, 17h30, São Carlos – Auditório da ADUFSCar: Palestra do professor Gil
Vicente Figueiredo (UFSCar), Impactos da EC 95 nas Universidades e Institutos Federais.
 19 de setembro, 16h, Sorocaba – Sede da ADUFSCar/Sorocaba: Palestra do professor Gil
Vicente Figueiredo (UFSCar), Impactos da EC 95 nas Universidades e Institutos Federais.
 20 de setembro, dia inteiro, São Carlos – Auditório da ADUFSCar: II Encontro Nacional de
Direitos Humanos do PROIFES-Federação – organização do GT-Direitos Humanos, sob
coordenação local da professora Thaís Madeira (UFSCar).
Outubro de 2018:
 03 de outubro, 16h, Sorocaba – Sede da ADUFSCar/Sorocaba: Palestra do professor Ênio
Pontes de Deus (UFC), Os juros abusivos da Dívida Pública e seu impacto na educação.
 04 de outubro, 17h30, São Carlos – Auditório da ADUFSCar: Palestra do professor Ênio
Pontes de Deus (UFC), Os juros abusivos da Dívida Pública e seu impacto na educação.
 10 de outubro, 11h00, Lagoa do Sino – local a divulgar: Palestra do professor Gil Vicente
Figueiredo (UFSCar), Impactos da Emenda Constitucional 95 nas Universidades e Institutos
Federais.
 16 de outubro, 12h00, Araras – local a divulgar: Mesa Redonda sobre o Financiamento da
Ciência e Tecnologia – a ser organizada pelo professor Rodrigo Bianchi (IFSP/São Carlos).
Novembro de 2018:
 12 de novembro, 17h30, São Carlos – Auditório da ADUFSCar: Mesa Redonda sobre Assédio
Moral, a ser organizada pelas professoras Matilde Alzeni (UFSCar) e Thaís Madeira (UFSCar).
 13 de novembro, Sorocaba, 16h00, Sede da ADUFSCar/Sorocaba: Mesa Redonda a ser
organizada pelo GT-Direitos Humanos da ADUFSCar.
 21 novembro, 12h00, Araras – local a divulgar: Palestra professor Eduardo Rolim (UFRGS),
Previdência.
 21 novembro, 17h30, São Carlos – Auditório da ADUFSCar: Palestra do professor Eduardo
Rolim (UFRGS), Previdência.
 22 novembro, 11h00, Lagoa do Sino – local a divulgar: Palestra do professor Eduardo Rolim
(UFRGS), Previdência.
 26 a 30 de novembro, ‘Semana de Comemoração Festiva dos 40 anos da ADUFSCar’, em
todos os campi da UFSCar.

II Encontro Nacional de Direitos Humanos.
Realização do PROIFES, Federação; organização local da ADUFSCar.
Local: Auditório da ADUFSCar. Data: 20 de setembro. Programação e horários abaixo.

2. Veja os ‘Outdoors’ que serão publicados pela ADUFSCar.
A Assembleia Geral do dia 16 de agosto próximo passado aprovou, conforme já divulgado, a
publicação, pela ADUFSCar, de ‘outdoors’ nas cidades de São Carlos, Sorocaba e Araras, divulgando seu
posicionamento pela revogação da Emenda Constitucional 95 (EC 95), e nominando, inclusive, os
partidos políticos que votaram contra e a favor desse dispositivo legal, que determina o congelamento dos
gastos públicos pelo período de 20 anos, afetando severamente as áreas sociais, como a educação e a
saúde.
A ADUFSCar entrou preliminarmente em contato com sua assessoria jurídica, indagando sobre a
legalidade da publicação dos ‘outdoors’, tendo recebido parecer favorável.
A seguir, foi realizada Consulta eletrônica aos associados, que referendou a decisão da AG.
Entrementes, os advogados da ADUFSCar sugeriram que, para máxima segurança, fosse ouvida
assessoria jurídica especializada em Direito Eleitoral.
Essa assessoria especializada opinou que não fosse feita menção a partidos políticos nos
‘outdoors’, pois poderia eventualmente advir a interpretação de que essa iniciativa constituiria
propaganda eleitoral, ficando a ADUFSCar sujeita à aplicação do Art.21 da Resolução 23.551/2017 do
TSE, Lei 9.504/97 e Lei 12891/13: “Art. 21. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 a R$ 15.000,00 (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).”
Diante disso, a ADUFSCar, com o objetivo de preservar a entidade e evitar eventuais sanções,
mandou refazer a ‘arte’, mantendo a principal mensagem aprovada pela AG, ou seja, a menção à
‘Revogação da EC 95’, mas retirando as citações que se referiam a partidos políticos.
Veja abaixo os ‘outdoors’ que serão publicados:

3. Reuniões de Grupos de Trabalho e Encontros Nacionais do PROIFES.
O PROIFES promove, periodicamente, reuniões de Grupos de Trabalho (GTs) sobre diversos
temas: Assuntos de Aposentadoria; Educação; Direitos Humanos; Ciência e Tecnologia; e Seguridade
Social.
Na ADUFSCar, temos os seguintes GTs locais (entre parêntesis estão os respectivos
coordenadores): Assuntos de Aposentadoria (professora Dóris Lieth); Educação (professor Gil Vicente
Figueiredo); Direitos Humanos (professora Thais Madeira); e Ciência e Tecnologia (professor Rodrigo
Bianchi).
Consulte a Secretaria da ADUFSCar sobre as próximas reuniões locais (informações detalhadas
poderão ser obtidas com os coordenadores de cada GT).
No PROIFES, teremos reuniões dos Grupos de Trabalho Nacionais nas seguintes datas e locais:
GT-Educação, 19 e 20 de outubro, São Paulo; GT-Assuntos de Aposentadoria, 25 de outubro, Salvador.

Haverá também, ainda este ano, o IV Encontro Nacional sobre Assuntos de Aposentadoria do
PROIFES, a ser realizado em Fortaleza, de 22 a 24 de novembro.

4. I Encontro Norte e Nordeste de associações e sindicatos docentes.
Com o tema ‘Em Defesa da Universidade Pública’, a Associação dos Docentes da Universidade
Federal de Pernambuco (ADUFEPE) promove o I Encontro Norte e Nordeste de Associações e Sindicatos
do Movimento Docente, no dia 13 de setembro.
Estarão representados o SINDPROIFES-PA (Pará), a ADURN, Sindicato (Rio Grande do
Norte), o SINDUFMA (Maranhão), a APUB, Sindicato (Bahia), a ADUFPI (Piauí), a ADUFC,
Sindicato (Ceará), a ADUFAL (Alagoas) e, naturalmente, a própria promotora, a ADUFEPE
(Pernambuco).
Idealizado pela Diretoria da ADUFEPE, o evento foi articulado com docentes do Sindicato da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ADURN, Sindicato – filiada ao PROIFES) e do Sindicato
das Universidades Federais do Ceará (ADUFC, Sindicato – filiada ao PROIFES).
Pela manhã, representações sindicais participam da roda de diálogo ‘Movimento Sindical na
Atualidade: o Nordeste Contra a Privatização das Universidades Públicas’.
À tarde, o professor Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, e o professor Gil
Vicente Figueiredo (PROIFES-Federação), participam da mesa redonda sobre o ‘Financiamento da
Universidade Pública’.
Além de fomentar os debates, a expectativa dos organizadores é que o encontro propicie propostas
e encaminhe ações para o setor.
Na ocasião, será discutida a criação da Frente Norte-Nordeste em defesa da Universidade Pública.
Visando combater ataques como a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos
públicos por 20 anos, os docentes planejam ampliar ações junto aos parlamentares e presidenciáveis.
“O financiamento está comprometido pela EC 95, precisamos reivindicar aos parlamentares sua
revogação. Também planejamos produzir um documento para que os candidatos à presidência da
república já se comprometam em revoga-la”, disse o presidente da ADUFEPE, professor Edeson
Siqueira.

Confira a programação completa:
I Encontro Norte e Nordeste de Associações e Sindicatos do Movimento Docente –
13 de setembro, quinta-feira
Auditório da ADUFEPE - Av. dos Economistas, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE
Tema: Em defesa da Universidade Pública
9h00

– Solenidade de abertura

9h30 às 12h00 – Roda de diálogo: Movimento Sindical na Atualidade: o Nordeste Contra a Privatização
das Universidades Públicas. Participantes: Edeson Siqueira (Presidente da ADUFEPE);
Francisco Wellington (Presidente da ADURN, Sindicato); Ênio Pontes (Presidente da
ADUFC, Sindicato); Socorro Coelho (Presidente do SindProifes-PA); Luciene
Fernandes (Presidente da APUB, Sindicato); Arkley Bandeira (Presidente do
SINDUFMA); Maria do Socorro Pereira da Silva (ADUFPI); Jailton de Souza Lira
(Presidente da ADUFAL). Coordenação de Audisio Costa (Diretor da ADUFEPE).
12h00 às 14h00 – Intervalo para Almoço
14h00 às 16h00 – Mesa redonda: Financiamento da Universidade Pública. Participantes: Sérgio Rezende
(ADUFEPE, ex-Ministro de Ciência e Tecnologia) e Gil Vicente Figueiredo (Diretor da
ADUFSCar; Secretário do PROIFES). Coordenação: Jaime Mendonça (ADUFEPE).

17h00

– Solenidade de encerramento.

