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REUNIÃO DA 
COMISSÃO 
PARITÁRIA 
UNIFICADA 
16/7 (segunda) - 
13h 
CLG's da UFTM e 
do IFTM 

AUDIÊNCIA COM 
O REITOR 
  
17/7 (terça) - 9h 
Sala do CONSU - 
CEA 

ASSEMBLÉIA 
GERAL 
DOCENTE 
   
17/7 (terça) - 13h 
CEA 
Avaliação da 
Proposta do 
Governo 

MARCHA À 
BRASÍLIA 
 
17/7 (terça) - 22h30 
Saída do Centro 
Educacional da 
UFTM 

 
 

Com aval da reitoria, o Conselho Gestor do Hospital de Clínicas da UFTM já disse ao MEC que 
pretende aderir 

à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.  Você concorda com essa posição? 
Vote pelo blog da greve 

 
Facebook da Greve 

 
 

Governo apresenta enfim sua proposta: uma "contra" proposta que não avança e, em 
certos casos, até retrocede as negociações 
Após 57 dias em greve, vários adiamentos e a maior mobilização na história do ensino público 
federal, governo apresenta sua proposta ao movimento grevista.  Com uma reunião tensa, 
chamada às pressas para a última sexta-feira 13, o MPOG apresentou o que seria o avanço 
para o setor de ensino federal, com o aval do MEC.  Na verdade, uma proposta digna de 
assustar os lutadores e lutadoras que há 2 meses tentam efetivamente assegurar uma 
educação pública, gratuita, de qualidade e democrática em nosso país.  Abaixo as propostas 
apresentadas. 

 
 
 

http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/UFTM-EM-GREVE/374916285897814
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/srh/2012/120713_proposta_reestruturacao.pdf


 
 
Comunicado Especial ANDES / CNG - relato da participação na reunião do dia 13 de julho 

 
 
Plano Diretor é debatido na UFTM, com presença do Reitor e de convidado da UFU 
Na terça-feira, dia 10 de julho, ocorreu o primeiro debate sobre a construção do Plano Diretor, 
com falas do reitor da UFTM, prof. Virmondes Rodrigues Júnior, do professor Élisson César 
Prieto, que coordenou a elaboração do novo plando diretor da UFU e da professora Larissa 
Brito Ribeiro (UFTM).  O Ciclo de Formação sobre o Plano Diretor da UFTM foi o primeiro 
evento organizado pelo Comando Local de Greve Docente para construção de um Plano 
Diretor democrático, transparente e deliberativo, com participação direta da comunidade 
universitária na sua formulação.  No debate, tomamos contato com a atual área física e área 
disponível da UFTM, foi debatido ainda a importância em construir o plano diretor da UFTM, 
além de termos acompanhado apresentação sobre a construção do Plano Diretor do Campus 
Gloria da UFU. 
Saiba sobre o Plano diretor da UFU 
 
Seminário sobre EBSERH e Hospitais Universitários promoveu grande debate, com 
grande participação da comunidade acadêmica 
O seminário "A realidade dos hospitais universitários e a EBSERH" realizado dia 12 de julho, foi 
MUITO BOM. Durou cerca de 4 horas. Participaram como expositores, Profa. Claudia March 
Frota Souza (UFF), Rolando Rubens Malvasio Júnior (FASUBRA) e Rafael Leite Nunes 
(Discente da UFTM). Antes de iniciar o debate com os participantes do seminário ocorreu 
intervenção do Prof. Virmondes Rodrigues Júnior, Reitor da UFTM, e do Prof. Luiz Pertili, 
Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM. Foi informado à comunidade universitária 
que a UFTM enviou carta de inteções favorável à adesão à EBSERH, aprovada no Conselho 
Consultivo da UFTM e sem debate algum nos diversos segmentos universitários.  Tivemos 
cerca de 200 participantes, entre docentes, técnico-administrativos e discentes. Após acalorado 
debate foi aprovada a realização de audiência pública com a comunidade universitária e com a 
comunidade externa, com presença do Ministério Público, para discussão sobre as 
consequências de eventual adesão à EBSERH. 

Professor da UFS refaz as "contas" e demonstra 
o oculto: em 3 anos, teremos perdas com a 
proposta do governo.  Só TITULARES receberão 
gorjeta. 
GOVERNO PROPÕEM REDUÇÃO SALARIAL AOS 
PROFESSORES 
Por Wagner Ferreira Santos, Departamento de 
Matemática da Universidade Federal de Sergipe 
   
O atual governo parece estar incomodado com a 
força que o movimento grevista dos docentes 
federais vem ganhando, tendo em vista as velhas 
técnicas anti-greve para desmobilizar a categoria e 
jogar a opinião pública contra esta.  Contudo, 
conforme preceitua a etiqueta intelectual, não se 
deve engolir as informações sem antes mastigá-las 
bem.  É isso que passaremos a fazer para tentar 
facilitar nossa digestão da proposta apresentada pelo 
governo na última sexta-feira 13."  
 

 
 

 

http://www.campusgloria.ufu.br/
https://docs.google.com/file/d/0Bzz4VZkJH1bsc3Yyek4tRS1KUVU/edit?pli=1
http://marcielss-fisica.blogspot.com.br/2012/07/governo-propoe-reducao-salarial-aos.html
http://marcielss-fisica.blogspot.com.br/2012/07/governo-propoe-reducao-salarial-aos.html
http://marcielss-fisica.blogspot.com.br/2012/07/governo-propoe-reducao-salarial-aos.html
http://marcielss-fisica.blogspot.com.br/2012/07/governo-propoe-reducao-salarial-aos.html


 
 
Grevistas da UFTM e IFTM fecham rodovia BR-050 com apoio da Polícia Federal 
No dia 13 de julho, foi realizado um ato na BR 050 reivindicando a abertura imediata de 
negociações. Docentes, técnico-administrativos e discentes da UFTM e docentes e técnico-
administrativos do IFTM (cerca de 80 participantes), paralisaram a BR 050, sentido Uberaba - 
Uberlândia, na altura do Km 179, durante cerca de 50 minutos, com apoio da Policia Rodoviária 
Federal e presença de imprensa falada e escrita local (Band e Globo). Houve um 
congestionamento superior a três quilômetros (km 179 da BR-050 até a BR-262). Após os 30 
minutos iniciais, com a rodovia totalmente parada, a Polícia Rodoviária liberou o trafego em 
meia pista devido o congestionamento ter atingido a BR 262. A manifestação continuou na 
outra pista e no acostamento. Enquanto os veículos passavam por inúmeras vezes obtivemos 
apoio explicito dos condutores. Foi a primeira vez que houve manifestação na BR 050, 
proximidades de Uberaba. (Vídeo da TV Integração) 

 

Segundo Ministério do Planejamento, "Governo Concede reajuste a todos os 
professores de ensino superior da rede federal" 
"O Governo Federal propôs nesta sexta-feira, 13 de julho, um plano de carreira, a vigorar a 
partir de 2013, às entidades sindicais dos professores dos Institutos e das Universidades 
Federais.  A proposta permite visualizar uma mudança na concepção das universidades e dos 
institutos federais, na medida em que estimula a titulação, a dedicação exclusiva e a 
certificação de conhecimentos." 
Leiam a mentira abaixo:  

 
Uma Servidora Pública Real  
Por  Walêska Dayse Dias de Sousa (UFTM) 
Sou uma mulher muito comum na atual realidade brasileira: separada e casada pela segunda 
vez, responsável pela educação dos três filhos do primeiro casamento, trabalhadora, 
salarialmente responsável pela maior parte das despesas domésticas, enfim, um perfil da 
mulher do nosso tempo. Que batalha, ama, luta pela sobrevivência, busca o melhor para os 
filhos, se dedica a uma construção de parceria numa nova relação homem-mulher e ainda 
sonha com uma sociedade em que palavras como justiça e igualdade não sejam apenas ideais 
distantes e pouco prováveis num contexto capitalista.  

  
Reitores reagem ao pedido de corte do ponto dos servidores  
Em reunião extraordinária da Andifes, dirigentes decidiram pedir ampliação do dialógo com os 
ministérios do Planejamento e Educação Francisco Brasileiro 
UnB Agência 
O plenário da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) decidiu pedir esclarecimentos sobre comunicado do Ministério do Planejamento 
(MPOG) que pede o corte de ponto dos servidores em greve. Em reunião extraordinária, que 
durou toda a tarde desta terça-feira, 10 de julho, os reitores entenderam que é necessário 
aprofundar o diálogo e a negociação com o Governo Federal e aprovaram o envio de um 

http://g1.globo.com/videos/minas-gerais/triangulo-mineiro/mgtv-1edicao/t/edicoes/v/servidores-federais-fazem-manifestacao-na-br-050/2039746/
http://uftmemgreve.blogspot.com.br/2012/07/servidores-da-uftm-em-greve-paralisam.html
http://uftmemgreve.blogspot.com.br/2012/07/uma-servidora-publica-real.html


comunicado oficial ao MPOG e ao Ministério da Educação solicitando reunião com os ministros 
da pasta para discutir a paralisação.  (Clique AQUI e leia o "pedido" de corte") 

 

 

 

http://www.memoriasdaresistencia.org.br/cortedeponto-mpog.jpg
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=8659&cat=26&sec=11
http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/UFTM-EM-GREVE/374916285897814

