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EDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

ATENÇÃO: Democracia e autonomia universitária 
da UFU em risco

O ano de 2019 começou em alta velocidade! O crime em Brumadinho/
MG, provocado novamente pela empresa Vale, que destrói o meio 
ambiente, vidas e cidades inteiras em nome do lucro; somado ao desastre 
no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que 
diante de um incêndio, vitimizou jovens que estavam alojados em local 
inapropriado; nos deixaram tristes e perplexos. E frente a todas atrocidades 
já expressas pelo Governo Bolsonaro em menos de 60 dias de gestão, 
lamentamos o fato que na edição 500 do nosso Ligeirinho, após décadas 
em luta pela construção de uma universidade democrática e autônoma, 
tenhamos que falar sobre a postura autoritária do Ministério da Educação 
em não nomear o Professor Dr. Fábio César da Fonseca e a Professora 
Dra. Patrícia Maria Vieira que venceram a consulta eleitoral e paritária 
para a Reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Lamentamos que nessa quingentésima edição de nosso jornal, tenhamos 
que debater o óbvio e conclamar todas as trabalhadoras e trabalhadores 
Técnico-Administrativos em Educação (TAE’s) da UFU a se mobilizarem 
na luta em defesa de nossa autonomia e democracia universitária.

A autonomia universitária aqui na UFU já se fragiliza quando a 
Administração Superior se articula com o Ministério Público (MP) para 
não aplicar a Resolução 05/2016 do Conselho Diretor relatada pelo 
Professor Helvécio Damis da Faculdade de Direito, que institui as 30 horas 
em nossa instituição; e para impor de modo antidemocrático a arcaica 
proposta do ponto eletrônico, que visa apenas controlar com mais assédio 
o trabalho de TAE’s da UFU. Essa gestão da Reitoria assassina a cada dia 
a autonomia universitária; e temos que nos mobilizar para defender essa 
autonomia garantida pelo Artigo 207 da Constituição Federal.

Contudo, a nossa mobilização terá que ir além, e precisaremos pautar a 
óbvia reivindicação de que em 2020 ocorra uma consulta paritária na UFU 
para a escolha da próxima gestão da Administração Superior, bem como 
que a lista tríplice a ser enviada para o MEC contenha os nomes da chapa 
vencedora. Nutrimos a expectativa de que em pese toda a subserviência 
da atual administração superior ao autoritarismo externo, que a mesma ao 
menos tenha dignidade para se juntar ao SINTET-UFU, ao DCE, APG e 
ADUFU-SS na luta contra qualquer tentativa do Governo Bolsonaro e de 
seu Ministério da Educação em ousar não respeitar a decisão democrática 
da Consulta Paritária que realizaremos em 2020.

A onda conservadora que se aproxima desde 2015, agora em 2019 
ganha contornos de uma avalanche de conservadorismo. Precisaremos 
caminhar juntas e juntos para lutar em defesa de nossos direitos civis, 
sociais e democráticos. Esperamos que na milésima edição do nosso 
Jornal Ligeirinho, possamos publicar um Editorial exaltando as conquistas 
e os pontos positivos de uma universidade verdadeiramente autônoma 
e democrática. A nossa luta até lá, será árdua. Ninguém solta a mão de 
ninguém!
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Atualização de cadastro

A Coordenação de Assuntos de Aposentados 
do SINTET-UFU pede que as técnicas e 
técnicos-administrativos sindicalizados que 
se aposentaram recentemente, façam a 
atualização do cadastro de filiação na sede 
do sindicato. A atualização permite que todas 
e todos que se aposentaram passem a receber 
os informativos, jornais e cartas diretamente 
em sua residência.

Recadastramento bancário
Informamos que todas as aposentadas,  

aposentados e pensionistas devem fazer 
o recadastramento bancário no mês de 
aniversário. O recadastramento é obrigatório, 
pois caso não seja feito o benefício da 
aposentadoria é bloqueado.

Para se recadastrar, basta entrar em contato 
com a agência bancária na qual o pagamento 
é feito. Não permita que seu salário seja 
bloqueado.

OPS!
Na edição 499 do Ligeirinho, dissemos na entrevista “O TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN-
QUANTO PRODUTOR DE CONHECIMENTO”, iniciada na página 14, que Rick Humberto 
Naves Galdino é autor da publicação “Uberlândia-MG: algumas reflexões sobre as componen-
tes demográficas de Natalidade, Migração e Mortalidade”. No entanto, o trabalho foi desenvol-
vido e assinado por Luiz Bertolucci Júnior, economista da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Pedimos desculpas ao leitor, a leitora, e também ao autor do trabalho pelo equívoco.

Aposentadas, aposentados e pensionistas 
confraternizam no clube Girassol

Por Guilherme Gonçalves

O SINTET-UFU realizou no 
dia 20 de dezembro de 2018, a  
confraternização de fim de ano 
das aposentadas, aposentados 
e pensionistas do sindicato. 
O evento aconteceu no clube 
Girassol com muita comida 
gostosa, atração musical, dança 
e muitas outras atividades 
preparadas para todas e todos.

Ao todo, mais de 200 pessoas 
passaram um dia agradável a beira 
da piscina e puderam reencontrar 
companheiras e companheiros 
dos tempos de trabalho na 
universidade. Foto: Raissa Dantas

Entrega  de agendas 2019
O SINTET-UFU informa todas as trabalhadoras e trabalhadores técnicos-adminsitrativos em 

educação da UFU, aposentadas, aposentados e pensionistas, que as agendas 2019 estão sendo 
distribuídas na sede do sindicato. Se você é sindicalizada ou sindicalizado é ir até o SINTET-UFU 
e retirar o seu exemplar. O sindicato está localizado na rua Salvador, 995, bairro Aparecida.
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A universidade que queremos   vem da luta que empenhamos
Por Raissa Dantas

O ano é 1992, a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
vivencia pela primeira vez 
em sua história uma consulta 
eleitoral paritária para gestão 
administrativa da universidade. 
O professor Nestor Barbosa 
de Andrade, representante do 
campo progressista, vence o 
pleito após anos de gestões 
ligadas à estrutura militar e 
empresarial da cidade. Esse é 
um marco muito celebrado e 
reivindicado na vida da UFU, 
que representa a democracia 
e a resistência unificada de 
técnicos, docentes e estudantes.

 Como essa história 
começa um pouco antes e tem 
relação direta com o tempo 
presente e os ataques da gestão 
Bolsonaro às universidades 
públicas, conversamos nesse 
início de ano com Lílian 
Machado de Sá, primeira 
coordenadora geral do SINTET-
UFU, e com o professor Nestor 
Andrade, ex-reitor da UFU, 
para resgatar um pouco do 
processo de lutas que a nossa 
universidade já viveu. 

 Lílian Machado de 
Sá nos relatou um pouco do 
processo de redemocratização 
que transformou as relações 
de poder dentro da UFU, 
rememorando a história do 
SINTET-UFU, que surgiu 
como uma centelha a partir 
da criminalização de antigos 
trabalhadores demitidos da 
UFU. O desdobramento desse 
fato foi de organização e luta, 

fazendo com que diversos 
técnicos e técnicas disputassem 
a antiga estrutura da ASUFUB, 
compondo uma secretaria 
interna que pensava e atuava na 
organização dos trabalhadores 
e que posteriormente, em 1990, 
veio a fundar o sindicato que 
conhecemos hoje. 

A dirigente sindical nos 
relatou a contextualização 
das péssimas condições de 
trabalho naquele momento e 
a forma como o movimento 
unia formação política e 
prática militante para disputar 
os rumos da universidade. Sá 
relata que os técnicos tiveram 
centralidade no processo que 
levou à eleição do professor 
Nestor Andrade, especialmente 
pela compreensão do papel do 
técnico na universidade. Ela 

explicita que o entendimento era 
de que “quem executa planeja, 
e nós entendíamos naquele 
momento que nós éramos 
sujeitos daquele processo e que 
nós tínhamos o direito, porque 
afinal de contas a universidade 
não sobreviveria sem o trabalho 
do técnico administrativo e que 
ele era tão importante quanto o 
trabalho docente dentro de sala 
de aula”. 

Sá explica que a oficialização 
daquela candidatura se deu após 
um congresso universitário 
ocorrido em Curitiba, construído 
em unidade entre os segmentos, 
que inspirou a categoria sobre o 
princípio de que “a universidade 
deve ser construída por todos os 
sujeitos que nela estão, então 
nós chegamos aqui e chamamos 
um congresso universitário 

Fo
to

: R
aissa D

an
tas

A primeira presidenta do SINTET-UFU também foi a primeira TAE a 
dirigir uma pró-reitoria da UFU.
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na UFU”. A ex-presidenta do 
SINTET-UFU relatou que o 
congresso local deliberou sobre 
regras à consulta eleitoral, 
apontou a necessidade da 
paridade entre segmentos e, 
ainda, que deveria se apresentar 
a proposta de chapa completa, 
ao invés de apresentar apenas 
os nomes do reitor e vice. 
Lílian Machado de Sá foi a 
primeira servidora técnico-
administrativo em educação 
a compor a gestão executiva 
da universidade e ocupou a 
antiga Pró-reitoria de Recursos 
Humanos, hoje Pró-reitoria de 
Gestão de Pessoas. Além dela, a 
Prefeitura de Campus ficou sob 
o comando da servidora Marlene 
Marins. Lílian relata que o 
processo de consulta eleitoral, 
posteriormente referendado em 
Conselho Universitário, que 
elegeu o professor Nestor como 
reitor da UFU “foi um momento 
muito rico pra universidade, 
as ideias floresceram muito, 
as pessoas vibraram muito, 
vocês imaginam a gente 
conseguir fazer assembleia 
com mais de duas mil pessoas”, 
especialmente num contexto 
em que o reitor eleito enfrentou 
resistência com o então governo 
Fernando Collor, que se negava 
a empossá-lo ao cargo máximo 
da UFU. 

O processo que levou o 
professor Nestor Andrade à 
reitoria da UFU se assemelha 
ao processo que se arrasta 
na Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM), em 
que o professor Fábio Fonseca, 
eleito como reitor em consulta 
e no Conselho Universitário da 
instituição, ainda não legitimou 
sua posse, pois o presidente 
Jair Bolsonaro sinaliza que 
nomeará o segundo colocado 
no pleito. Em diálogo com o 
prof. Nestor, perpassamos por 
todo processo pessoal e político 
que sua gestão representou 
para a UFU e para a história da 
democracia das universidades 
públicas brasileiras. 

Questionado sobre como se 
posicionaria frente aos processos 
conjunturais que o ambiente 
universitário demanda hoje, 
seja na UFU, na UFTM ou em 
qualquer universidade pública 
brasileira, Andrade afirmou 
ser entusiasta “do paritário, do 

processo de escolha, eu acho 
que esse processo de escolha 
tem que ser responsável por 
dinamizar a politização de 
grandes coisas da universidade, 
e a melhor forma de se fazer 
resistência é sendo proativo e 
levando propostas”. O antigo 
reitor da UFU conversou, ainda, 
sobre a necessidade de pensar 
a evolução da universidade por 
meio de discussões qualificadas 
que levem ao aprimoramento do 
serviço público e das relações 
de trabalho, indicando como 
prerrogativa a dinamização dos 
movimentos sindical, docente e 
estudantil em prol da construção 
de processos internos que 
levem à conscientização da 
responsabilidade e do trabalho 
coletivo que a universidade 
precisa.

Fo
to

: R
aissa D

an
tas

Professor Nestor Andrade só foi oficialmente empossado após o 
impeachment de Fernando Collor.
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Mobilização da CME conquista climatização

Depois de muitos anos de 
queixas dos trabalhadores 
e trabalhadoras da Central 
de Materiais e Esterilização 
(CME), a direção do Hospital 
de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-
UFU) finalmente instalou 
equipamentos de climatização 
no setor. No entanto, a 
instalação só veio após muita 
mobilização dos funcionários 
e funcionárias da central, que 
tiveram todo o apoio necessário 
do SINTET-UFU.

Em dias quentes, o 
termômetro do setor apontava 
quase 40º, o que dificultava o 
desenvolvimento do trabalho. 
Além disso, para tentar 

amenizar o calor, os trabalhadores 
e trabalhadoras abriam as 
janelas para que houvesse ao 
menos, um pouco de ventilação, 
o que não deveria acontecer, 
pois o setor é responsável pela 
esterilização dos materiais 
utilizados no hospital e o contato 
com o ambiente externo pode 
contaminar os objetos, trazendo 
risco aos pacientes.

Ao longo do tempo, 
várias foram as queixas dos 
funcionários e funcionárias, e 
na mesma medida, várias foram 
as promessas não cumpridas 
pela direção do HC-UFU. A 
situação começou a mudar 
com a intensa mobilização 
e protestos dos técnicos e 

técnicas-administrativas em 
educação (TAE’s), inclusive 
com a paralisação das 
atividades nos dias 12 e 13 de 
novembro de 2018.

Durante a paralisação 
diretores do hospital 
receberam a direção do 
sindicato e a comissão de 
trabalhadores e trabalhadoras 
da CME. No encontro, ficou 
acertado que até o dia 31 
de janeiro os equipamentos 
de climatização seriam 
instalados. Pouco tempo 
depois, o edital de 
fornecimento e instalação dos 
equipamentos foram abertos 
e a instalação foi concluída 
com quatro dias de atraso.

Por Guilherme Gonçalves

Climatização é uma conquista importante das trabalhadoras e 
trabalhadores da CME, que lutaram por melhores condições de trabalho.

Inauguração
 da climatização

A equipe de jornalismo do 
sindicato esteve na segunda 
semana de fevereiro na 
CME para conversar com as 
trabalhadoras e trabalhadores 
e fotografar as instalações, 
mas foi impedida com a 
justificativa de que haverá uma 
cerimônia de inauguração 
oficial. A assessoria do HC 
informou que o convite para a 
cerimônia será encaminhado 
para o SINTET-UFU Nas 
próximas edições traremos 
conteúdo atualizado sobre a 
conquista das trabalhadoras e 

trabalhadores da central.
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Reitoria não cumpre promessa de 
campanha e desrespeita prazo para 

resposta sobre as 30 horas
Por Coordenação Colegiada

Infelizmente, a 
Administração Superior e a 
Direção do Hospital de Clínicas 
(HC-UFU) não cumpriram 
o acordo e não responderam 
definitivamente se flexibilizarão 
a jornada de trabalho e ainda 
solicitaram dilação do prazo por 
mais duas semanas. O SINTET-
UFU vê tal atitude por parte da 
reitoria como mais uma medida 
protelatória e desrespeitosa com 
a mobilização, que já dura mais 
de dois anos, dos Técnicos-
Adminsitrativos em Educação 
(TAEs) lotados no HC-UFU 
e no Hospital Odontológico 
(HO-UFU). Vale destacar que 
o GRANDE responsável por 
inviabilizar uma resposta por 
parte da Reitoria nesse momento 
é o Diretor Geral do HC-UFU 
Prof. Eduardo Crosara Gustin 
que não honrou o compromisso 
firmado frente ao Ministério 
Público. Lamentavelmente, 
o Diretor Geral de nosso 
HC-UFU se posiciona 
publicamente contra as 30 
horas e demais melhorias nas 
condições de trabalho. Será que 
o “preocupado” e “atencioso” 
Diretor Geral do Hospital 
vai enviar a documentação 
necessária nesses próximos 14 
dias para que a Reitoria dê a 
resposta definitiva?
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Servidores(as) obtém sucesso em 
ações de desvio de função

Vários servidores(as) que 
ingressaram com processos 
junto ao SINTET-UFU estão 
recebendo indenizações 
em razão de desvio de 
função. É importante tomar 
conhecimento desse direito 
para que possa reivindicá-lo.

Tem direito à indenização 
por desvio de função todo(a) 
servidor(a) que atua em 
atividade diversa do cargo para 
o qual foi concursado, desde 
que exerça de fato uma função 
de nível ou salário superior. 
O SINTET-UFU já obteve o 
reconhecimento de diversos 

casos de desvio, entre eles:
Açougueiro para técnico de 

laboratório;
Lancheiro para técnico de 

laboratório;
Servente de limpeza para 

assistente administrativo;
Carpinteiro para vigilante;
Pedreiro para restaurador de 

livro;
Armador para técnico de 

audiovisual;
Auxiliar de cozinha para 

assistente administrativo;
Auxiliar em administração 

para Técnica de Enfermagem;
Auxiliar de nutrição para 

assistente administrativo;
Lancheiro para assistente 

administrativo;
Marceneiro para assistente 

administrativo;
Servente de limpeza para 

motorista;
Muitos outros casos podem 

ocorrer, mas para tanto é 
preciso procurar o jurídico 
do sindicato o mais rápido 
possível para evitar o risco 
da prescrição e consequente 
perda da indenização. 
Ressaltamos que os valores 
recebidos nesses casos são 
altamente significativos.

Por Jurídico

Centenas de Servidores(as) recebem 
a correção dos 28%

No ano de 2018 se deu início 
a intensificação do pagamento 
de servidores(as) da correção 
dos processos de 28%. Já 
foram aproximadamente 
300 servidores(as) que já 
puderam sacar os valores 
relativos a essa ação.

Vale destacar que tal 
ação visa receber a correção 
monetária para aqueles(as) 
servidores(as) que ficaram 
prejudicados com o 

parcelamento nas ações de 
28%.

Ressaltamos que o 
SINTET-UFU entrará em 
contato com cada servidor(a) 
quando o dinheiro estiver 
disponível na conta, não sendo 
necessário antes do contato 
do sindicato nenhuma ação 
por parte do(a) servidor(a).

A expectativa ainda é que 
no corrente ano centenas 
de outros(as) servidores(as) 

recebam seus valores devidos.
Esclarecemos ainda que, 

infelizmente, é muito comum 
tentativas de golpe contra 
a nossa categoria, assim 
esclarecemos que o SINTET-
UFU em nenhuma ocasião 
requer depósitos ou qualquer 
pagamento através de ligação 
para os(as) servidores(as), 
assim alertamos que não se deve 
depositar nenhuma quantia em 
conta indicada via telefone.

Por Jurídico
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Ação de desvio de função, dúvidas 
comuns e mitos

É do conhecimento de 
muitos de nossos trabalhadores 
que o servidor que na prática 
exerce uma função distinta e 
superior ao seu cargo, faz jus 
ao recebimento das verbas 
decorrentes do desvio de 
função. Todavia, sobre esse 
tema há muita confusão e 
informações equivocadas, as 
quais, muitas vezes levam até 
ao desestímulo do ingresso 
desta ação. Selecionamos 
aqui as principais dúvidas 
sobre o tema:

1- Quem pode entrar 
com a ação do desvio de 

função?
 
Todos os servidores da UFU 

que estão alocados em um 
cargo, mas exercem funções 
de um cargo superior ao seu. 
Vale ainda destacar que os 
trabalhadores das fundações 
que foram contratados 
para uma atividade, porém 
passaram a agregar ou atuar 
em outras também podem 
entrar com a ação.

2- Posso ser punido ou 
sofrer prejuízos por entrar 

com essa ação?

A Universidade não pode 
punir ou perseguir qualquer 
trabalhador pelo ingresso de 
ação judicial que visa pleitear 

seus direitos. Todavia é 
importante que o sindicalizado 
tenha ciência que, caso seja 
vitorioso na ação, são grandes 
as chances de ser realocado 
de setor uma vez que ação 
busca denunciar um erro da 
Universidade de desviar a 
função do trabalhador.

3- Qual o objetivo dessa 
ação?

Essa ação visa garantir 
a diferença remuneratória 
dos últimos cinco anos que 
antecedem a entrada da ação, 
bem como os demais anos 
após o seu ingresso enquanto 
o desvio persistir, entre o cargo 
em que o servidor formalmente 
se enquadra e o das atividades 
que exerce. Vale destacar 
que não é possível pleitear a 
mudança de cargo definitiva 
em razão do desvio de função, 
uma vez que o acesso a cargo 
público só se dá através de 
concurso público.

Infelizmente há ainda uma 
crença em algumas pessoas 
de que seria errado pleitear 
esse direito ou que ao fazê-
lo o servidor agiria de má-
fé o que não é verdade! O 
desvio de função visa corrigir 
uma exploração excessiva 
realizada pela universidade 
que durante muito tempo se 
apropriou de um trabalho mais 

caro de um (a) trabalhador 
(a), pagando a este (a) um 
valor inferior ao devido pelas 
tarefes executadas. Além 
disso, o servidor só poderá 
pleitear os últimos cinco 
anos, sendo que a Instituição 
poderá ter superexplorado o 
seu trabalho por um período 
muito superior.

4- Qual o prazo para 
ingressar com essa ação?

A ação de desvio de 
função pode ser ingressada 
até cinco anos após o fim da 
realização das atividades em 
desvio ou da aposentadoria 
do(a) servidora(a), ou seja, 
é possível ingressar com a 
ação até mesmo depois de 
aposentado. Porém quanto 
antes se iniciar o processo, 
maiores são os ganhos para 
o(a) trabalhador(a).

Por Jurídico
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As Universidades e 
Institutos Federais de Ensino 
Superior (IFES), no Brasil, 
possuem ligação íntima com 
a história e a construção 
do país. As discussões e 
acúmulos de dentro dos mais 
diversos campus em todas 
as regiões do país geraram e 
geram, sem dúvidas, reflexos 
na organização e na evolução 
da nossa sociedade, política e 
economia. 

Durante a Ditadura Civil-
Militar os dirigentes das 
IFES, reitores, eram indicados 
diretamente pelo regime, 
e consequentemente eram 
aliados dos pensamentos 

da cúpula governamental. 
Neste período, técnicos-
administrativos em educação 
(TAEs) e discentes foram 
perseguidos e considerados 
partes menores dentro de um 
sistema segregacionista que 
estava em curso nas IFES.

Com o fim da Ditadura 
Militar e com o movimento 
em prol da democracia e do 
voto direto que ecoava por 
todo país, que contava com 
a contribuição de inúmeras 
pessoas dos mais diversos 
segmentos das universidades, 
as IFES também se 
reorganizaram. Nos anos 1990, 
discentes, TAEs e docentes se 

reuniram em Curitiba para 
definir os próximos caminhos 
para as instituições de ensino. 
Como resolução tiraram a 
construção de eleições para o 
cargo de Reitor e a construção 
de campanhas amplas e com 
a participação efetiva dos três 
segmentos. 

No retorno às suas unidades, 
a comunidade universitária 
implementou em várias 
instituições a consulta eleitoral 
paritária por segmento, ou seja, 
cada categoria da universidade 
representaria o peso de um 
terço na escolha do dirigente 
máximo. Tal prática vigora 
desde então e os governantes, 

Por Coordenação Colegiada

A luta pela democracia universitária pautará a luta das trabalhadoras e trabalhadores de todo o país.
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UFTM: A primeira trincheira  pela democracia universitária
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há cerca de 15 anos, tem 
respeitado as escolhas das 
comunidades universitárias 
e chancelado o nome eleito 
pelos segmentos.

O governo Jair Bolsonaro 
(PSL) não completou um 
mês e já tem se mostrado 
caótico desde o embrião. Em 
publicação oficial acessada 
pela Folha de S. Paulo o 
presidente já indica que 
não nomeará o eleito pela 
comunidade da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), que possui campus 
em Uberaba (MG) e Iturama 
(MG). Tal movimentação já 
vem sido anunciada desde a 
Nota Técnica 400/SESU/MEC 
de 17 de dezembro de 2018 
que  foi alvo de análise do 
SINTET-UFU. 

O Prof. Fábio Fonseca foi 
eleito pela sua comunidade 
universitária por regras 
estabelecidas pelo Conselho 
Universitário da instituição. 

Nova votação, como é de 
praxe, ainda foi feita pelo 
órgão colegiado máximo que 
deu ao docente sua segunda 
vitória. As legislações foram 
seguidas e as escolhas da 
comunidade universitária 
devem ser respeitadas.

O governo atual foi eleito 
em pautas conservadoras, 
tais como acabar com as 
“ideologias” no Brasil. 
Entretanto, não há nada mais 
autocrático e ideológico que 
escolher apenas aqueles que 
comungam convicções com o 
Presidente da República para 
dirigir o espaço mais plural e de 
debate de ideias da sociedade, 
a universidade. 

Defender a nomeação 
do Prof. Fábio Fonseca, na 
UFTM, não é apenas defender 
um processo de escolha de 
dirigente, é defender toda 
a forma de organização e 
de democracia construída 
historicamente dentro das 

IFES. O questionamento 
eleitoral não é apenas uma 
perseguição política mas 
um retorno ao retrógrado 
pensamento de diminuir a 
importância do corpo discente 
e, de mais uma vez, acreditar 
que os TAEs são meros 
serviçais e não construtores 
ativos e importantes da 
universidade. A universidade 
não tolerará voltar aos tempos 
autocráticos. 

Por fim, é imperativo 
que a categoria técnico-
administrativa em educação 
seja protagonista na resistência 
aos ataques à democracia e à 
autonomia e, em conjunto com 
os outros segmentos, construa 
uma jornada em defesa da 
Universidade pública, gratuita, 
de qualidade e socialmente 
referenciada.

Toda solidariedade e 
luta às companheiras e aos 
companheiros da UFTM!

Prof. Fábio Reitor!

O SINTET-UFU marcou 
presença no ato em apoio as 
trabalhadoras e trabalhadores 
da UFTM e em defesa da 
democracia, duramente 
conquistada após anos 
de lutas. A delegação de 
Uberlândia endossou a luta das 
companheiras e companheiros 
de Uberaba. Continuaremos na 
resistência, buscando sempre 
garantir a democracia dentro das 
universidades e em nosso país.

Foto: Divulgação SINDTTAE-UFTM

UFTM: A primeira trincheira  pela democracia universitária
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Continência para a Privatização

O ano de 2018 foi, com certeza, 
marcante para as servidoras e 
para os servidores do Hospital 
de Clínicas de Uberlândia 
(HC-UFU). Além de diversas 
preocupações e ataques, como 
corte de insalubridade, relatos de 
assédio e grande adoecimento 
dos servidores foi arquitetada a 
privatização e a deterioração das 
relações de trabalho no hospital. 
Dado que a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
aprovou em seu conselho 
universitário a contratação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) 
para administrar o complexo 
hospitalar. 

Após a votação, em caráter 
autocrático e ilegal e constatada 
situação das relações de trabalho 
dentro do HC-UFU, que já 
conta com diversos vínculos 
funcionais, se intensificou 
em tensão e apreensão. O 
não esclarecimento acerca 
da demissão e dos direitos 
trabalhistas dos funcionários da 

FAEPU, a cessão de servidores 
à empresa sem consulta 
prévia e a possibilidade de 
chegada de novas chefias sem 
conhecimento da realidade 
do hospital são preocupações 
rotineiras na nova conjuntura. 

Ao passo que a 
Administração Superior já não 
cumpre seu compromisso com 
a flexibilização da jornada de 
trabalho, ela ainda participa 
de espaços da EBSERH como 
grande aliada, ainda que a 
empresa tenha ignorado ofícios 
do reitor acerca do Plano de 
Transição e Metas publicado na 
página oficial da organização. 

No último dia 31 de janeiro, 
mesmo dia que o deveria 
responder a categoria sobre a 
implantação da flexibilização 
da jornada de trabalho, o Prof. 
Dr. Valder Steffen Júnior estava 
em Brasília para a posse do 
General da Reserva Oswaldo de 
Jesus Ferreira como presidente 
da EBSERH. O Ministério da 
Educação (MEC) e os órgãos a 

ele ligados parecem a reunião 
de um batalhão do exército. 
Batida a continência para a nova 
diretoria da EBSERH, que não 
conta com nenhum profissional 
formado na área da saúde, o 
reitor da UFU ainda destaca a 
competência técnica da equipe.

Vale lembrar que a EBSERH 
já é apontada como uma das 
empresas principais a serem 
privatizadas pelo novo governo, 
para além de ataques claros 
aos direitos trabalhistas e à 
aposentadoria. A pergunta 
central, então, seria qual tipo de 
qualidade técnica o Magnífico 
Reitor elogia? Com certeza, não 
é a de preservação da autonomia 
universitária e de relações de 
trabalhos dignas e que defendam 
os Hospitais Universitários 
(HU’s) e o Sistema Único de 
Saúde.

Mas a nova conjuntura 
aponta para fatos, tristes e 
contraditórios, como este, onde 
a democracia universitária e sua 
autonomia são cotidianamente 
atacadas. Na UFU já 
aconteceram eventos para 
festejar a presença de Médici e 
outros tantos atores da ditadura 
militar. Logo, nada melhor que 
resgatar a história e ao invés de 
resistir e defender a universidade 
pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada, se 
faz o mais fácil e confortável, 
bater continência. Afinal, quem 
não sente confiança ao lado 
de um “excelente” e “técnico” 
General?

Por Coordenação Colegiada


