01/09/2017

Iagente Mail V3

Nº 078 - 28 de agosto de 2017

Leia as últimas notícias da ADUFRGS-Sindical
Presidente da ADUFRGS entrega ao reitor da UFRGS contribuição para "Código
de Ética"
O presidente da ADUFRGS-Sindical, Paulo Machado Mors, reuniu-se na última sexta-feira (25/08)
com o reitor da UFRGS, Rui Vicente Oppermann, para entregar a contribuição do Sindicato ao
"Código de Ética" da Universidade. Participou também da reunião o chefe de Gabinete, João Mello.
Na ocasião, eles falaram sobre a situação financeira da Universidade e acertarem detalhes sobre o
Ato em Defesa das IFES, que acontece na quarta, 30 de agosto, 16h, na Sala Fahrion.

ADUFRGS no Ar desta terça aborda a CRES 2018
O programa ADUFRGS no Ar desta terça (29/08) entrevista o diretor de Relações Sindicais
da ADUFRGS-Sindical e presidente do Proifes-Federação, Eduardo Rolim de Oliveira, que fala sobre
a Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe 2018. Ele é o palestrante
do "Conferências UFRGS 2017" desta quarta (30/08) com o tema "A comunidade universitária e a
educação superior na América Latina e Caribe". Ouça o ADUFRGS no Ar, sintonize na Rádio da
Universidade, AM estéreo, 1080 kHz, toda terça, às 13h. O programa pode ser acompanhado
também pela internet no http://www.ufrgs.br/radio. Os programas anteriores estão disponíveis
no http://www.adufrgs.org.br/adufrgs-no-ar/.

Proifes solicita audiências com MEC e MPOG para debater acordo sobre carreira
e reajuste salarial
O Proifes-Federação enviou na semana passada solicitações de audiências ao Ministério da Educação
(MEC) e ao Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão (MPOG) com o objetivo de debater
pontos de interesse dos docentes de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), em especial
tratar de alguns pontos pendentes do Acordo 19/2015, assinado pelo Proifes com o governo federal,
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que prevê, dentre outras, a reestruturação da carreira dos docentes nas universidades e institutos
federais.
Leia mais

GT Direitos Humanos debate preparação de encontros regionais e do I
Encontro Nacional em Salvador
Reunido em Brasília, o Grupo de Trabalho Direitos Humanos: raça/etnicidade, gênero e sexualidades
do Proifes-Federação debateu no dia 22 de agosto, uma extensa pauta de temas e ações para os
próximos meses. Dentre os assuntos debatidos, houve apreciação das propostas do XIII Encontro
Nacional do Proifes, relativas à temática do GT, e que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
Pela ADUFRGS-Sindical, participou o professor Eduardo Silva (Diretor de Assuntos da Carreira do
EBTT).
Leia mais

Palavras-chaves: Código de Ética. Defesa das IFES. CRES 2018. Reajuste Salarial. Direitos Humanos. Proifes.
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