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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Fase importante
O título do editorial pode até sugerir que estamos continuando o 

período de lutas contra os ataques a classe trabalhadora brasileira 
promovidos pelo governo golpista de Michel Temer, mas não é. 
Embora as batalhas contra a reforma da previdência e a revogação 
da reforma trabalhista continuem em pauta, momentaneamente, 
as técnicas e técnicos-administrativos em educação UFU se 
concentram em dois acontecimentos muito importantes para a 
categoria, as eleições para Coordenação Colegiada e Conselho 
Fiscal, e o XXV CONSINTET-UFU.

Em novembro, filiadas e filiados ao sindicato escolherão as 
representantes e os representantes da categoria que coordenarão 
o SINTET-UFU nos anos de 2018 e 2019. O processo eleitoral é 
organizado pela Junta Eleitoral escolhida pela própria categoria 
em assembleia. É de fundamental importância que a eleitora e o 
eleitor analise cuidadosamente as propostas e planos das chapas 
inscritas. Independente de resultado, o importante é que o processo 
eleitoral seja democrático e sério, pois a luta não pode parar, 
principalmente em tempos de golpes e ataques.

Já em dezembro, mais precisamente entre os dias 12 e 15 do 
último mês do ano, a categoria se reunirá no XXV CONSINTET-
UFU, que mais uma vez será realizado no anfiteatro do bloco 
3Q, no campus Santa Mônica. Dessa vez, o congresso terá uma 
duração maior para que todas as discussões possam ser feitas com 
calma e paciência. 

Durante os quatro dias discussões assuntos de aposentadoria, 
carreira, flexibilização da jornada de trabalho, ponto eletrônico e 
fundações estarão presentes na edição que marca os 25 anos de 
realização do congresso. Prestação de contas, trabalhos de grupos e 
o plano de lutas também tem prestígio no evento, pois são eles que 
transparecem o funcionamento do sindicato e trilham o caminho a 
ser percorrido pela categoria no ano seguinte.

Não devemos esquecer também a possiblidade de greve no 
período. O indicativo de greve já foi aprovado pelas servidoras 
e servidores da UFU. E a Plenária Nacional da FASUBRA 
também aprovou indicativo de movimento grevista nacional. Só 
as trabalhadoras e trabalhadores podem lutar por seus direitos.

Vamos em frente, foco nesse período importante para todas as 
técnicas e técnicos-administrativos em educação da UFU, mas 
sem esquecer das lutas que a classe trabalhadora ainda trava. 
Construir um país sério e igual passa também pela construção de 
um sindicato sério e uma luta eficaz.
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Na tarde de 09 de outubro, 
segunda-feira, trabalhadoras 
e trabalhadores técnico-
administrativos em educação 
da UFU se reuniram em 
assembleia para aprovar a 
junta eleitoral e regimento 
eleitoral que conduzirá as 
eleições do biênio 2018-2020 
do SINTET-UFU.

Inicialmente a pauta da 
assembleia foi aprovada, 
seguida por um minuto de 
silêncio em homenagem ao 
companheiro Justino que 

faleceu dias antes.
Os presentes elegeram, 

então, a junta eleitoral que 
conduzirá o processo eleitoral 
do SINTET-UFU, que ficou 
composta por: Eurípides 
Pio Firmiano, Flávia Silva, 
Francesco Trotta, Marco 
Antônio Silva e Sirle de 
Souza. Na sequência o 
regimento eleitoral foi 
apresentado, debatido a 
partir dos destaques feitos e 
aprovado por unanimidade 
pelos presentes.

Assembleia aprova Junta e Regimento 
Eleitoral do SINTET-UFU

Por Raissa Dantas

A Junta Eleitoral já 
iniciou seu trabalho 
e convida técnicas e 
técnicos-administrativos 
em educação da UFU a 
participarem do processo 
eleitoral como mesárias e 
mesários. Para participar 
basta entrar em contato 
pelo telefone 3214-1649 ou 
pelo e-mail juntaeleitoral.

sintetufu@gmail.com
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Na tarde de 03 de outubro 
foi realizada Audiência 
Pública sobre a temática do 
ponto eletrônico na UFU. O 
anfiteatro do bloco 3Q esteve 
lotado de participantes, 
em sua maioria técnicas e 
técnicos administrativos em 
educação (TAEs) da UFU, 
que ouviram as contribuições 
de Mário Guimarães 
Júnior, Coordenador Geral 
do SINTET-UFU, de Rui 
Muniz, TAE do Setor de 
Manutenção e Projetos da 
UFRGS e Coordenador da 
ASSUFRGS, de Marcio 
Magno, Pró-reitor de Gestão 
de Pessoas da UFU e, por 
fim, de Luís Faina, do Centro 
de Tecnologia e Informação 
(CTI) da UFU. O Ministério 
Público Federal em Minas 
Gerais (MPF-MG) foi 

Ponto eletrônico é debatido em Audiência Pública na UFU

convidado e não compareceu à 
audiência pública.

Marcio Magno, presente 
representando a Administração 
Superior da UFU, abriu a 
atividade traçando um panorama 
histórico de como surge e se 
dá a problemática do ponto 
eletrônico na universidade. 

Rui Muniz, convidado 
especial pelo SINTET-UFU, 
deu sequência nas explanações 
traçando uma contraposição 
à perspectiva autoritária da 
recomendação do MPF-MG, 
tratando das características 
das universidades – seus 
fazeres, funções e perfil –, 
características administrativas 
negativas da implantação 
de Controle Eletrônico nas 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), impactos nas 
funções acadêmicas e na relação 

de trabalho, acordos 
e encaminhamentos 
a d m i n i s t r a t i v o s , 
questões nas relações 
de trabalho que não 
são tratadas e, por fim, 
a quantas anda essa 
discussão nacionalmente 
na mesa permanente de 
negociação. 

Muniz foi ovacionado 
pela plateia que 
se reconheceu nas 
exemplificações trazidas 
para demonstrar a 
completa hipocrisia 
do MPF-MG ao 
maquiar de legalidade 

questões pontuais, quando 
faz vista grossa a infinitas 
outras questões no cotidiano 
universitário. Além disso, 
Rui destaca que também por 
isso a legalidade não pode ser 
usada como subterfúgio para 
falaciosas argumentações de 
falta de saídas para a questão. 
Para finalizar, o convidado 
da UFRGS rechaçou o 
irresponsável assédio moral 
alimentado pelo MPF-MG à 
categoria de trabalhadoras e 
trabalhadores do funcionalismo 
público federal em Uberlândia 
e saiu em defesa da autonomia 
universitária de todas IFES do 
país que têm experimentado 
tentativas intervencionistas 
como o presente acontecimento 
na UFU.

Luís Faina, representando a 
CTI, se colocou à disposição 

Por Raissa Dantas

Público da audiência se contrapôs à recomendação do MPF-MG.
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Ponto eletrônico é debatido em Audiência Pública na UFU
para esclarecer quaisquer 
dúvidas operacionais 
dos estudos mais atuais 
que tem sido feitos sobre 
controle de frequência 
digital e abriu para 
Mário Guimarães Júnior 
fazer as explanações e 
apresentar acúmulos do 
SINTET-UFU.

Mário Júnior lamentou 
e prestou solidariedade à 
família, amigos e colegas 
de Luiz Carlos Cancellier 
Olivo, reitor afastado da 
UFSC, que fora proibido 
de entrar na universidade 
por investigação em 
curso e intervenções externas. 
O coordenador geral do 
SINTET-UFU complementou 
as contextualizações trazidas 
por Magno e se prontificou, 
em nome do sindicado, em 
apoiar a Gestão Superior no 
enfrentamento às questões 
referentes a quebra de 
autonomia universitária. Mário 
esclareceu que a ação judicial 
do MPF-MG contra a UFU por 
si só não deveria ter respaldo, 
uma vez que não procede, já 
que os órgãos universitários 
competentes em apurar as 
denúncias anônimas feitas o 
fizeram e concluíram que eram  
falaciosas. 

O coordenador do SINTET-
UFU reiterou que não existe 
motivação legal para dar 
continuidade nesse processo 
do MPF-MG, já que concluiu 

uma denúncia improcedente. 
Além disso, realizando o debate 
jurídico e compreendendo a 
dinâmica da universidade, em 
que TAEs realizam tarefas de 
ensino, pesquisa e extensão, tal 
medida levaria a uma vivência 
de exceção e não regra, uma 
vez que atividades acadêmicas e 
sindicais são frequentes na vida 
de trabalhadoras e trabalhadores 
da UFU. Por fim, Mário Júnior 
concluiu enfatizando que “temos 
a compreensão de que o servidor 
público tem mecanismos para 
realizar o controle de ponto, 
tem instâncias e metodologia 
para tal. A universidade precisa 
ser corajosa, precisamos 
dar um basta às medidas 
intervencionistas que tentam 
legislar internamente à 
UFU. Não devemos ceder 
a intervenções externas de 

quem não entende a dinâmica 
e processos da universidade. 
Temos autonomia universitária 
garantida na Constituição 
Federal e faremos valer nossos 
direitos”.

Após explanações o público 
se inscreveu substantivamente 
para levar contribuições que 
qualificaram o debate, levaram 
outras perspectivas para a 
contraposição à intervenção 
autoritária que o MPF tenta 
imprimir na UFU e demarcar a 
posição da maioria absoluta de 
TAEs presentes: pelo rechaço 
à proposta de implantação 
de ponto eletrônico na 
UFU, pelos direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores 
do funcionalismo público, pela 
autonomia universitária e em 
defesa de um projeto de Brasil 
de direitos sociais.

Rui Muniz trouxe acúmulos de processos vivenciados na UFRGS.
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Audiência Pública sobre a EBSERH é realizada na UFU

Foi realizada no último dia 
10 de outubro, audiência pública 
sobre a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), que pode se tornar 
administradora do Hospital 
de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-
UFU). O evento aconteceu no 
anfiteatro do bloco 8B, campus 
Umuarama da universidade. 
Participaram da audiência o 
magnífico reitor Valder Steffen 
Júnior; Eduardo Crosara, diretor 
do HC; Mário Guimarães Júnior, 
Coordenador Geral do SINTET-
UFU; Benerval Pinheiro Santos, 
Presidente da ADUFU-SS; 
e Luciana de Gouvêa Viana, 
Superintendente do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (HC-UFMG).

Em sua fala, Valder Steffen 
Júnior disse que a UFU 
deve dinheiro a Fundação de 

Assistência, Pesquisa e Extensão 
de Uberlândia (FAEPU) e que é 
graças à fundação que o Hospital 
de Clínicas tem funcionado. O 
reitor disse ainda que espera 
assinar carta de intenção a adesão 
em breve. “Até o final do ano 
desejamos a assinatura de uma 
carta demonstrando a intenção 
de aderir à administração da 
EBSERH”, disse Steffen.

Convidada, a Professora 
e Superintendente do HC-
UFMG mostrou os motivos que 
levaram a adesão e como foram 
realizados os estudos para que 
a empresa administrasse o 
hospital da maior universidade 
federal mineira.  “O hospital da 
UFMG possuía irregularidades 
na contratação de trabalhadores 
por meio da fundação 
universitária, endividamento 
crescente, comprometimento 
do abastecimento do hospital 

e dúvidas em relação à nova 
estratégia governamental 
de gestão dos hospitais 
universitários federais”, afirmou 
Luciana Gouvêa. A professora 
disse ainda que, no caso da 
UFMG, mesmo com a situação 
complicada que o hospital vivia 
nada foi feito as pressas para 
que nenhum problema fosse 
enfrentado posteriormente. “Em 
2012 foram feitos vários fóruns 
universitários para apresentação 
da EBSERH a comunidade, pois 
havia preocupação em relação 
à autonomia da Universidade 
na gestão do HC após a 
assinatura do contrato. Em 2013 
foi aprovada a manifestação 
favorável à adesão à EBSERH, 
definição do dimensionamento 
de recursos humanos junto a 
Diretoria de Gestão de Pessoas 
da empresa e assinatura do 
contrato”, completou.

Por Guilherme Gonçalves
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Reitor Valder Steffen Júnior deseja assinar carta de intenção de adesão a 
EBSERH até o final de 2017.
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Audiência Pública sobre a EBSERH é realizada na UFU

Já para a coordenação do 
SINTET-UFU, representado 
pelo Coordenador Geral, Mário 
Guimarães Júnior, a audiência 
foi boa, porém, ficou clara a 
necessidade de mais eventos 
antes de uma resposta conclusiva 
a adesão ou não a EBSERH. 
“Um dos motivos para que 
outras audiências sejam feitas é 
a exposição de relatos contrários 
aos apresentados na UFMG”, 
falou Guimarães. Segundo 
ele, há relatos de aumento 
de problemas em hospitais 
que aderiram à empresa. “No 
hospital da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), por 
exemplo, houve diminuição nas 
pesquisas do projeto de hospital 
escola. Há impactos negativos na 
pesquisa e extensão no hospital 
universitário e estudantes 
precisam fazer contratos para 
conseguirem ter acesso ao 

hospital, o número de casos 
de assédio moral aumentou, 
pacientes receberam alta 
precocemente para redução dos 
custos, entre outros problemas”, 
disse. O sindicato possui ainda 
inúmeros questionamentos de 
como será a adesão e a relação 
com a empresa de serviços 
hospitalares. “Caso o HC faça a 
adesão a EBSERH, qual será a 
sua relação com a FAEPU? Pois, 
ninguém em Uberlândia sabe 
ao certo como a fundação atua 
realmente. Precisamos saber se 
trabalhadoras e trabalhadores 
do Regime Jurídico Único 
serão cedidos a EBSERH. Os 
sindicatos terão espaço para 
negociação dos direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores 
do hospital junto a EBSERH?”, 
completou o coordenador do 
SINTET-UFU.

O discurso de preocupação 

também foi seguido pelo 
presidente da ADUFU, Benerval 
Pinheiro Santos. “O Brasil vê a 
saúde, a educação, o transporte e 
muitos outros serviços como um 
gasto e não como investimento. 
Produzir conhecimento é caro 
sim, por que não se produz 
conhecimento com improviso. 
É preciso garantir a pesquisa, 
a extensão e a produção de 
conhecimento em um hospital 
universitário. A tendência é que 
as pesquisas diminuam em longo 
prazo”, afirmou o professor. 

A expectativa é que novas 
audiências públicas sejam 
realizadas antes mesmo da 
assinatura da carta de intenção a 
adesão. O SINTET-UFU espera 
que o assunto seja debatido 
com a comunidade universitária 
e a decisão de adesão ou não 
seja discutida nos conselhos 
superiores da UFU.
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Bom público compareceu a audiência pública. Desejo do SINTET-UFU e da 
ADUFU é que novos eventos aconteçam.
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Assembleia aprova pauta do 
XXV CONSINTET-UFU

Em assembleia na manhã do 
dia 5 de outubro, foi aprovada a 
pauta do XXV CONSINTET-
UFU que acontecerá entre 12 
e 15 de dezembro de 2017. O 
evento foi realizado no anfiteatro 
da Biblioteca do campus Santa 
Mônica. A mesa foi coordenada 
por Robson Luiz Carneiro, com 
Celeste Francisca da Silva na 
secretaria e Alexandre Igrecias 
na relatoria.

Antes de iniciar as discussões 
referentes ao CONSINTET 
foram dados alguns informes 
do período, sobre a assembleia 
que elegeu a Junta Eleitoral para 
a eleição do sindicato, sobre a 
assembleia do dia 11 de outubro 
e o convite para participação 
da Audiência Pública sobre a 

EBSERH, entre outros. Após 
os informes foi iniciada a 
discussão da pauta do congresso 
do sindicato.

Esse ano o CONSINTET 
será realizado no anfiteatro 
do bloco 3Q, campus Santa 
Mônica em quatro dias, para 
que todas as discussões sejam 
feitas com mais tranquilidade. 
Após a apresentação da 
proposta de pauta elaborada 
pela Coordenação Colegiada, 
as técnicas e técnicos-
administrativos em educação 
presentes puderam fazer 
sugestões. Abaixo está a pauta 
aprovada pela assembleia:

I) Análise de conjuntura;
II) Assuntos de aposentadoria 

diante dos ataques do governo;

III) A carreira dos TAE’s 
frente aos ataques do governo;

IV) O futuro do HC-UFU e a 
luta contra a EBSERH;

V) A luta por uma 
universidade livre de 
opressões (assédios, 
discriminações, gêneros, 
etnias, orientação sexual, 
religião e demais formas de 
opressões);

VI) Relações de Trabalhos, 
Flexibilização da jornada e 
ponto eletrônico, 

V I I ) F u n d a ç õ e s , 
terceirizações e relações 
sindicais na dualidade da 
representação sindical;

VIII) Prestação de contas;
IX) Aprovação do Plano de 

Lutas e Plenária final.

Por Guilherme Gonçalves

Categoria construiu e aprovou pauta do XXV CONSINTET. Congresso acontece em dezembro.
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TAE’s aprovam indicativo de greve

Aconteceu na tarde do dia 
11 de outubro, assembleia 
geral das técnicas e técnicos-
administrativos em educação 
da Universidade Federal de 
Uberlândia. O evento ocorreu 
nos anfiteatros C e D do bloco 
5R, campus Santa Mônica. 
A mesa foi coordenada por 
Robson Luiz Carneiro, com 
Carlos Magno Ferreira na 
relatoria e Alexandra Rodrigues 
de Oliveira na secretaria. A 
pauta aprovada foi: informes 
locais e nacionais, análise 
de conjuntura, indicativo de 
greve, escolha de delegados e 
delegadas para a Plenária da 
FASUBRA, posicionamento 
da categoria sobre a realização 
do CONFASUBRA em 
caso de período de greve, e 

encaminhamentos.
Foram feitos informes 

referentes, principalmente, as 
audiências públicas sobre o 
Ponto Eletrônico e a Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) (ver 
páginas 6 e 8). Em seguida, 
cada inscrito pode fazer análise 
de conjuntura e teve três 
minutos para expor suas ideias. 
As avaliações se basearam, 
em sua maioria, na conjuntura 
política que leva a categoria a 
possibilidade de greve, frente 
aos ataques promovidos pelo 
governo Michel Temer.

Após as análises de 
conjuntura, foram escolhidas 
as delegadas e delegados que 
representarão a categoria 
na Plenária Nacional 

da FASUBRA. A chapa 
“Lutar e Resistir” enviou 
2 representantes, a chapa 
“Coletivo Cutista” enviou 
1 representante e a chapa 
“Independente em defesa 
dos servidores” enviou 1 
representante. O representante 
da Coordenação Colegiada foi 
Robson Luiz Carneiro.

O ponto de pauta 
seguinte se referia à greve 
da categoria. Foi aprovada 
a manutenção do estado 
de greve com indicativo 
de greve para a segunda 
quinzena de novembro, caso 
qualquer ataque a categoria 
avance, avaliando o nível de 
mobilização local e nacional. 
A decisão segue deliberação fa 
FASUBRA.
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Caso ataques a classe trabalhadora avancem, TAE’s decidirão se entram em greve ou não.

Por Guilherme Gonçalves


