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1. AG da ADUFSCar de 6 de maio: organização das atividades do dia 15 de maio.
Convidamos todos, mais uma vez, a participar da Assembleia Geral da ADUFSCar que
ocorrerá no dia de hoje, 6 de maio, às 17h30, para início regimental às 18h00, e que irá debater a forma de
adesão (ou não) da ADUFSCar às atividades previstas para o dia 15 de maio:

ASSEMBLEIA GERAL ADUFSCar
Data: 06/05/2019 (2ª feira), às 17h30 (para início regimental às 18h00).
Local: Auditório da ADUFSCar, com participação de Araras e Sorocaba.
PAUTA: Mobilizações (Setor da Educação) do dia 15 de maio.

É importante ressaltar que estará em discussão a proposta de Greve Geral da Educação, prevista
para o dia 15 de maio. Relembramos que o Comunicado 09/2019 dá informações sobre a legislação
atualmente em vigor, no que se relaciona à lei de greve (Parecer Jurídico Fundamentado de nossa
assessoria). Frisamos, por último, que toda proposta de greve, por disposição estatutária da ADUFSCar,
Sindicato, só é considerada aprovada se referendada em consulta eletrônica em que todos os associados
podem votar.
2. Participe do XV Encontro Nacional do PROIFES, de 1º a 4 de agosto!
Realiza-se, entre os próximos dias 1º e 4 de agosto de 2019, na cidade de Belém, o XV
Encontro Nacional do PROIFES. Conforme o estatuto dessa Federação, qualquer professor(a) associado(a)
a um sindicato filiado (como é o caso da ADUFSCar) tem o direito de concorrer a delegado(a) daquele
evento.
Consulte abaixo a programação prevista:
Dia
01 de agosto

Tema
Tema 01
02 de agosto
Tema 02
Tema 03
03 de agosto
Tema 04
Tema 05
04 de agosto
Tema 06

Título

Credenciamento. Abertura.
Conjuntura nacional e as perspectivas dos movimentos sociais.
Os impactos das reformas do Estado na Educação brasileira.
Movimento sindical docente: avaliar, resistir e avançar.
O Plano nacional de educação e o financiamento da educação.
Direitos humanos e suas perspectivas no movimento sindical.
Movimento Sindical e a Ciência e Tecnologia e Inovação

Para concorrer a delegado(a) da ADUFSCar ao XV Encontro Nacional de PROIFES basta
que o interessado(a) informe a Secretaria da ADUFSCar, até o dia 13 de maio, segunda feira, às 12h,
de sua intenção. As eleições se darão entre os dias 20 de maio, segunda feira, às 09h, e 14 de junho, sexta
feira, às 17h, e a forma / locais de votação serão informados em tempo próprio.
Cada filiado da ADUFSCar poderá votar em um único dos candidatos que se
apresentarem. No PROIFES, a representatividade é considerada fator fundamental, razão pela qual as
indicações se fazem respeitando o quórum dos votantes, independentemente do colégio eleitoral de cada
sindicato. Assim, o número de eleitos(as) será de 1 delegado(a) para cada 50 votos (ou fração que
exceda múltiplo de 50).

Além disso, todo(a) associado(a) da nossa entidade poderá enviar para a Secretaria da
ADUFSCar, até as 17h de 27 de junho, texto sobre um dos temas acima, a ser submetido ao XV Encontro
(formato .doc; fonte Arial Narrow; tamanho 12, espaçamento 1; máximo de 3 laudas; com título).
3. Campanha PROIFES em defesa das Instituições Federais de Ensino: das 10
melhores universidades brasileiras, 8 são Federais.

A ADUFSCar endossa, participa, e divulga a Campanha dos PROIFES em defesa das IFES:
das 10 universidades mais bem ranqueadas no Índice Geral de Cursos (IGC) 2017 elaborado pelo Inep,
órgão ligado ao Ministério da Educação, todas são públicas e 8 são Instituições Federais de Ensino (IFES).
O IGC é instrumento construído com base numa média ponderada das notas dos cursos e
calculado anualmente, consideradas as notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição
nos três últimos anos, e sintetizando em único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação,
mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino. O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC,
imediatamente após a divulgação dos resultados do Enade.
Campanha PROIFES
A Campanha do PROIFES em Defesa das IFES divulgará uma peça audiovisual por
semana, além de informações e matérias correlatas, somando-se aos esforços e ações de outras entidades,
em defesa de uma educação inclusiva, gratuita e de qualidade.
Ciência nas IFES
O primeiro vídeo destaca a concentração da produção de pesquisa científica brasileira nas IFES.

Acompanhe – e divulgue! – esta e outras ações do PROIFES em defesa de uma educação
pública, gratuita e de qualidade no site www.proifes.org.br e nas redes sociais da federação:
Twitter: twitter.com/proifesfederal
Facebook: facebook.com/proifesfederal/
Youtube: youtube.com/proifesfederacao

