
 

 

SORTEIO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

 

 

 

A ADCPII subsidiará a participação de oito de seus associados, por meio de um sorteio, no 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL (FSM), que acontecerá no período de 13 a 17 de março de 

2018, em Salvador-BA. O tema central do FMS 2018 será POVOS, TERRITÓRIOS E 

MOVIMENTOS EM RESISTÊNCIA. 

 Veja, a seguir, o quadro com as regras para as inscrições do sorteio. 

 

 

 

 

 

 

 Período de inscrição: 17/01/2018 a 07/02/2018, até as 17horas, por telefone ou na 

sede da ADCPII. 

 Data do sorteio: 8 de fevereiro de 2018, às 12 horas, na sede da ADCPII. 

 Confirmação do resultado do sorteio: 15 de fevereiro de 2018. 

 Os associados sorteados terão passagem aérea e hospedagem pagas pela ADCPII. 

 Terão preferência os sorteados que possam participar dos 5 (cinco) dias do evento. 

 Associados inscritos e não sorteados poderão dispor, exclusivamente, de hospedagem 

em quarto triplo, totalizando 4 (quatro) vagas. O valor da hospedagem para as quatro 

diárias é de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) por pessoa. 



 

CHAMADA PARA PUBLICAÇAO NA REVISTA  

“EDUCAÇÃO EM PAUTA” 

 

O Conselho Editorial da revista “Educação 

em Pauta” informa que está recebendo artigos para 

publicação. O período de submissão de artigos é de 

1º de fevereiro até 2 de abril de 2018. Lembramos 

que aceitamos apenas colaborações de associados 

da ADCPII, reservando-nos o direito de publicar ou 

não o material enviado.  

São as seguintes as regras de submissão:  

➢ Os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil 

caracteres com espaço. 

➢ Eventuais ilustrações para os artigos (fotos, 

imagens etc.) deverão ser enviadas em arquivos 

separados do texto, com resolução de no mínimo 

300 dpi e com as respectivas legendas. 

➢ Não são exigidos “resumo” nem “palavras-

chave”. 

➢ Autores e coautores devem informar o 

Departamento ao qual pertencem e o campus em 

que trabalham. 

➢ Os artigos devem ser enviados para o seguinte 

endereço eletrônico: secretaria@adcpii.com.br 

 

 

 

Não é demais lembrar que sua participação é muito importante. 

Dela depende a edição da Revista. 

 

 

SITE DA ADCPII COM NOVO VISUAL 

 

 

 Está “no ar” o novo site da ADCPII. Vale a pena acessá-lo. Além do Boletim 

Eletrônico, você terá à sua disposição o E-book do último Encontro de Professores da 

ADCPII (EPAD), as versões digitais de todos os números da Revista “Educação em Pauta”, 

interação com notícias e com a fanpage da ADCPII e todo o acervo do que publicamos ao 

longo dos anos na Aba Memória. 

mailto:secretaria@adcpii.com.br


     Convidamos você a dar uma espiada, esperando que goste da forma como ele está 

organizado.  

 

O QUE NOS ESPERA NO FINAL DAS FÉRIAS? 

 

 

 Queríamos muito não atrapalhar o merecido período de férias. Mas os ataques 

parecem não cessar e exigem de nós redobrada atenção. Chamamos a atenção de todos e 

todas para duas questões.  

 

 

 

1. A EDIÇÃO DAS PORTARIAS 4010/17 E 4011/17 

 

 

 

 Na 2ª quinzena de dezembro de 2017, foram factadas as Portarias de números 

4010/17 e 4011/17, do CPII, que dizem respeito à “modificação e normatização da carga 

horária docente” e à “modificação e normatização dos procedimentos de autorização e 

liberação de carga horária docente”, respectivamente. [LEIA AQUI]. 

Nosso objetivo ao publicizar essas Portarias, em pleno período de gozo de férias, é 

chamar atenção para a necessidade do cumprimento do princípio de participação coletiva – 

defendido por nós - que deveria nortear ações políticas no sentido de assegurar a gestão 

democrática, participativa e transparente. Lamentamos, então, que atos da esfera 

administrativa não sejam resultado de amplo processo de discussão e avaliação, sobretudo 

por parte daqueles e daquelas que são objetos de mudanças e/ou normatizações. 

Entendemos que qualquer avaliação ou possíveis possibilidades de emendas às 

referidas Portarias precisam ser indicadas coletivamente a partir da proposição de espaços 

de mobilização. Nesse sentido, tão logo (re)iniciemos o ano letivo, marcaremos um encontro 

com você. Na pauta, a avaliação e encaminhamento de propostas sobre a temática em 

questão. 

 

PARTICIPE! 

  

 

 

drive.google.com/open?id=1QesG4iUjM3uafc4p58m_SuAbulBFvMA-


  

 

2. REAJUSTES SALARIAIS 

 

 

 Mais uma Medida Provisória (MP) é editada pelo Governo Temer com o objetivo de 

retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Dessa vez o alvo somos nós, funcionários 

públicos federais. O ataque se faz com o adiamento para janeiro de 2019 do percentual de 

reajustes programados para serem pagos em janeiro de 2018. Os efeitos dessa MP foram 

interrompidos através de liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Ricardo Lewandwski. 

A crise institucional que atravessamos e a intenção, claramente assumida pelo 

governo Temer, de responsabilizar os funcionários públicos pela crise econômica – 

responsabilização que como demonstramos nos números anteriores é falaciosa - deixam-

nos apreensivos.  

Estamos acompanhando os debates travados entre especialistas e membros do 

poder executivo. Esses últimos, sem dúvida, tentam/tentarão garantir os efeitos perversos 

que a medida acarreta. Nós resistiremos. 

  

 

 

NÃO ESTAMOS SÓS 

 

 

Juristas, acadêmicos, estudiosos e pesquisadores do Direito e magistrados 

assinaram e divulgaram, em seis idiomas, uma carta dirigida à comunidade jurídica 

internacional com o objetivo de alertar sobre a violação do Estado de Direito em curso no 

Brasil.  

Na análise, o documento indica como ameaças à democracia brasileira: o papel do 

Congresso Nacional, majoritariamente fisiológico ou corrupto e comprometido com forças 

econômicas espúrias; a violação da força normativa da Constituição; e o papel da mídia 

oligopolizada, dentre outras. O documento, enfim, aponta a urgência de apoio à luta dos 

brasileiros comprometidos com a ética política, a segurança jurídica, a preservação da 

soberania popular e a reconstrução da democracia. 

 



Convidamos você a ler a Carta que está disponível em:  

https://www.change.org/p/carta-aos-juristas-do-mundo-letter-to-jurists-worldwide-

denunciamos-a-ocorr%C3%AAncia-do-fen%C3%B4meno-do-lawfare-e-o-uso-de-normas-

processuais-de-exce%C3%A7%C3%A3o-por-setores-do-sistema-de-justi%C3%A7a-no-

brasil 

 

Lemos e assinamos, juntando-nos aos mais de 15 mil leitores que, em apoio, 

também assinaram.  Se concordar com a análise apresentada, “chegue-se” também: 

APOIE E DIVULGUE. 

 

 

VIAGEM À EUROPA -  JULHO/2018 

 

 

Há pouquíssimas vagas para a próxima viagem organizada pela Cestur. Se algum 

associado tiver interesse, entre em contato com ADCPII para saber mais informações e 

garantir sua participação! 

 

 

 

PLANTÃO JURÍDICO 
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