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Leia as últimas notícias da ADUFRGS-Sindical
Proifes defende manutenção do Acordo de reestruturação de carreiras em
reunião com o MPOD
O Proifes-Federação, representado por dirigentes de sindicatos federados de todas as regiões do
Brasil, reuniu-se no dia 1º de setembro com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPOD), ocasião em que defendeu o cumprimento do Acordo (Lei 13.325 de 2016), que prevê,
dentre outros, uma reestruturação das carreiras dos docentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFEs). Leia mais

Claudio Scherer, Prêmio Proifes 2017, é o entrevistado do ADUFRGS no Ar
O programa ADUFRGS no Ar desta terça (05/09) entrevista o ex-presidente da ADUFRGSSindical, Claudio Scherer, que recebeu no final de julho o Prêmio Proifes 2017, por sua dedicação ao
Movimento Docente e engajamento na luta em defesa da Universidade Pública. 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/.

CUT aprova campanha pela revogação da EC 95 e propõe projeto de lei popular
para anular Reforma Trabalhista
Entre os dias 28 e 31 de agosto, sindicatos filiados à CUT reuniram-se em São Paulo para debater o
desmonte do serviço público e os ataques do governo federal às conquistas dos trabalhadores,
durante o Congresso Extraordinário da CUT. Pela ADUFRGS-Sindical, participou do evento o diretor
de Assuntos de Aposentadoria e Previdência, Jairo Alfredo Genz Bolter. Leia mais

Reitores expõem a crise nas instituições federais em ato promovido pela
ADUFRGS-Sindical
Com recursos reduzidos e contingenciados, universidades e institutos federais caminham para a
estagnação do crescimento e a redução da qualidade do serviço prestado. A conclusão é de gestores
da UFRGS, da UFCSPA, do IFRS e do IFSul (instituições que compõem a base da ADUFRGSSindical), que se reuniram na tarde do dia 30 de agosto para debater a situação das IFES em
evento promovido pelo Sindicato. Leia mais

Palestra aborda a importância da comunidade universitária nos processos de
mudança
O papel da comunidade universitária como agente de transformação nas universidades da América
Latina e do Caribe foi o fio condutor da palestra do professor Eduardo Rolim de Oliveira, no dia 30 de
agosto, com o tema "A comunidade universitária e a educação superior na América Latina e Caribe".
Esta foi a segunda palestra do ciclo "Conferências UFRGS 2017", que se propõe a debater e formular
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contribuições para a Conferência Regional de Educação Superior (CRES), que acontece em junho de
2018 na Universidade de Córdoba/Argentina. Leia mais

Palavras-chaves: Acordo. Reestruturação. Carreiras. Claudio Scherer. Prêmio Proifes. CUT. EC95. Reforma
Trabalhista. Crise. IFES. Conferências UFRGS. Eduardo Rolim.

Visite nossa página!
www.adufrgs.org.br

Curta nossa página!
Facebook.com/adufrgssindical
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