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Ofício nº 024/ADUFC-Sindicato/2020  

Fortaleza, 12 de junho de 2020.  

 

A REITORIA da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

Av da Universidade, 2853 – Benfica 

 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP): Universidade Federal do Ceará 
Rua Paulino Nogueira, 315 – Bloco I – CEP 60020-270 – Benfica – Fortaleza – CE 

 

Assunto: REIVINDICAÇÕES À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

 

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará – ADUFC-

Sindicato, entidade sindical de primeiro grau e pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o número 06.929.400/0001-62, neste ato representado por seu Presidente, Bruno Anderson 

Matias da Rocha, vem comunicar que, em reunião DELIBERATIVA AMPLIADA, aberta para 

toda a comunidade acadêmica, realizada no dia 08 de junho por videoconferência, o Conselho de 

Representantes da ADUFC deliberou pela apresentação das seguintes reivindicações à reitoria da 

UFC: 

1. Suspensão do semestre letivo 2020.1 

2. Maior tempo para planejamento e reconstrução da Proposta Pedagógica Emergencial; 

3. Maior tempo para formação docente e discente; 

4. Considerar pesquisas sobre atividades remotas feitas pelas coordenações de curso, 

em que se tenha um painel real e completo da situação dos estudantes; 

5. Contratação imediata dos aprovados em concursos para vagas de professores efetivos 

e substitutos, além de plano de contratação de professores temporários para atuar 

durante a situação de emergência de saúde pública; 

6. Definição clara de um plano de retorno presencial, para quando este seja possível; 

7. Garantias de execução do plano de segurança (Insumos/EPI/Limpeza); 

8. Comprometimento para o fornecimento de condições laborais adequadas aos 

docentes que requisitarem (computadores/imobiliário/custos com atividade 

remota/material de gravação); 
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9. Garantias de que docentes maiores de 60 anos ou com comorbidades não sejam 

obrigados a ministrar aulas, caso eles se considerem impossibilitados; 

10. Garantia de que a proposta final, após a reestruturação, será feita em reunião 

conjunta do CEPE e do CONSUNI; 

11. Respeito às férias homologadas dos docentes (reagendamento de férias, quando 

necessário); 

12. Ampliação e prorrogação dos auxílios emergenciais estudantis.  

 

Atenciosamente, 

 

 
Prof. Bruno Anderson Matias da Rocha 

Presidente da ADUFC-Sindicato 
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