
Atualmente vivemos uma conjuntura de 
muitos retrocessos que podem impactar 
diretamente em nossas condições de 
trabalho e bem estar. Daí a importância de, 
nesses tempos difíceis para o Brasil e para a 
universidade pública, estarmos organizados 
como categoria docente, tanto no âmbito 
nacional quanto local. É o momento de nos 
fortalecermos ainda mais para 
atravessarmos juntos uma conjuntura 
temerosa. Para isso um sindicato 
organizado, forte e combativo torna-se 
necessário e urgente. Fundado em 2012 
como uma seção sindical do ANDES-SN, 
SINDUFFS tornou-se um importante 
instrumento de mobilização dos docentes 
da UFFS. De lá para cá nosso sindicato se 
transformou numa referência, defendendo 
os direitos da categoria e também 
somando-se nas mobilizações da classe 
trabalhadora.  

Contudo, ainda não conseguimos 
consolidar plenamente a Seção Sindical e 
no último período passamos por 
dificuldades adicionais para nossa 
organização. A não-realização do desconto 
em folha, devida em boa medida à 
morosidade do MPOG, dificulta e torna 
irregular nossa situação financeira. Até o 
presente momento, não conseguimos 
regularizar o funcionamento dos Núcleos 
de Base em todos os campi e do Conselho 
da SINDUFFS. Por isso, a organização do 
SINDUFFS será o ponto de partida de ação 
da chapa Organização & Luta para o biênio 
2018 a 2020. Sem descuidar a luta sindical 
pela categoria docente no âmbito nacional 
e na UFFS como um todo. 



CHAPA 1 - ORGANIZAÇÃO & LUTA
           Coordenação Geral:  
          Camila Rossi (Realeza) 
       Fábio Feltrin (Erechim) 
       Vicente Ribeiro (Chapecó) 

 
SINDUFFS 2018-2020

Coordenação de Organização:  
1o Sec. Ubiratan Vieira (Chapecó) 
2o Sec. Ricardo Machado (Chapecó) 

Coordenação de Finanças:  
1o Sec. Fernando Vojniak (Chapecó) 
2o Sec. Danilo Martuscelli (Chapecó) 

Grupo de Apoio:  
Amelia Dreyer, Realeza 
Ari Sartori, Chapecó 
Benedito Silva Neto, Cerro Largo 
Cassio Cunha Soares, Erechim 
Jane Rodrigues, Chapecó 
Julyane Lima, Chapecó 
Maurício Siewerdt, Chapecó  

PROPOSTAS: 
ORGANIZAÇÃO DA 

SINDUFFS
1 - Consolidar a SINDUFFS
como espaço de organização do
conjunto da categoria docente
da UFFS  
2 - Fortalecimento dos Núcleos
de Base da SINDUFFS em cada
um dos campi e eleição de suas
coordenações no ano de 2018.  
3 - Regularizar o
funcionamento do Conselho da
SINDUFFS com a participação
dos membros das coordenações
dos núcleos de base de todos os
campi.  
4 - Reservar 20% da
arrecadação da SINDUFFS para
ser diretamente gerida pelos
núcleos de base.  
5 - Garantir a regularidade da
contribuição sindical  
6 - Contratar assessoria
jurídica  
7 - Criar espaços comuns de
encontro, lazer e formação  
8 - Estabelecer diálogo com
grupos culturais nas  cidades
dos campi da UFFS 
9 - Fomentar ações visando o
debate e a promoção da saúde
do trabalhador docente  

ATUAÇÃO SINDICAL 
GERAL

1 - Resistência aos ataques à
universidade pública brasileira
na atual conjuntura como os
cortes de recursos e a ameaça
ao seu caráter gratuito 
2 - Defesa do ANDES como
espaço plural e representativo
dos professores da educação
superior pública no Brasil.  
3 - Estabelecer um diálogo
permanente com o SINDTAE,
desenvolvendo atividades
reivindicativas no âmbito
federal e da universidade bem
como na promoção de
atividades de integração
conjuntas 
4 - Promover e participar de
espaços de articulação sindical
nas cidades dos campi da UFFS
em especial com os
trabalhadores da educação e
servidores públicos federais 
5 - Ampliar e qualificar os
espaços de debate na
universidade em especial sobre
rumos da universidade pública
brasileira frente a atual
conjuntura  
6 - Dialogar e apoiar as pautas
do movimento estudantil em
especial as demandas de
assistência estudantil 

UNIVERSIDADE 
 

1 - Promover o fortalecimento
em recursos e atribuições das
instâncias de base vinculadas
às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, com
participação direta em suas
deliberações de todos os
professores vinculados a essa
área do conhecimento.  
2 - Fortalecer o papel das
instâncias colegiadas
deliberativas no âmbito da
universidade, do campus e da
unidade acadêmica  
3 - Debater e qualificar a
carreira docente na
universidade  
4 - Criar espaços para debater a
organização do trabalho
docente e seu registro  


