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CARTA PROGRAMA 
 
UNIDADE E LUTA  
 

Aos professores e Professoras, a toda comunidade acadêmica que faz a 
UFS, nós que fazemos a chapa "Unidade e Luta" para o biênio 2020-2022 
estamos iniciando uma jornada com esta carta política. 
 

A ADUFS na atual gestão “Unidade, Resistência e Luta” (2018-2020), que 
encerra seu mandato em dezembro de 2020, assumiu uma posição sindical 
classista, concatenada com os anseios da categoria docente e com a firme 
convicção de defesa da universidade pública, gratuita e socialmente 
referenciada. Queremos e nos propomos a manter esse horizonte.  
  

O momento atual é extremamente delicado para a universidade pública e 
para a construção de projetos coletivos no Brasil. Temos um governo federal que 
odeia a universidade e sua produção de conhecimento. Um governo de vários 
negacionistas, que deslegitimam cotidianamente a ideia de ciência e que 
ideologizam toda forma de conhecimento que não corresponda a seu 
fundamentalismo. E isto numa pandemia de covid 19 que vem desde março 
deste 2020 matando cada vez mais o nosso povo.  

 
Estamos num cenário devastador para o ensino público em que o governo 

e seus aliados a todo custo tentam destruir a universidade pública e suas 
conquistas recentes, como a política de cotas, por exemplo. Entendemos que, 
nesse cenário, cabe a um sindicato lutar, buscando garantir a proteção de sua 
categoria e da comunidade universitária como um todo.  Aliar a luta coletiva às 
nossas condições de trabalho é de grande importância num momento em que 
estamos todos e todas trabalhando na "forma remota" com suas plataformas 
virtuais e com todas as consequências que esse tipo de aula acarreta na vida 
intelectual e na saúde da categoria e também dos discentes.  

 
Como diz a canção de Gilberto Gil: é preciso estarmos atentos e fortes 

porque a vida é agora e a luta também.  Diante deste quadro, apresentamos a 
seguir nossas propostas para a categoria. 

 
 
PROGRAMA-PROPOSTAS: 
 
• Lutar para que, enquanto não tivermos uma vacina segura, não voltemos às 
aulas presenciais; 
• Acompanhar com cuidado e firmeza as aulas remotas. Acompanhamento 
político e jurídico em termos de proteção docente e liberdade acadêmica; 
• Defender os direitos da categoria e lutar contra a precarização e intensificação 
do trabalho, processos que se agravaram com o ensino remoto e a ausência de 
diálogo da reitoria com a comunidade acadêmica e que vem causando múltiplas 
formas de adoecimento docente; 
• Lutar pela garantia dos direitos às progressões na carreira docente, à formação 
continuada, aos afastamentos e às licenças para capacitação; 
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• Ter atenção especial com a saúde dos docentes e da comunidade acadêmica 
diante dessa forma de ensino adotada pela reitoria e os sérios problemas que 
ela acarreta. Estaremos de olho!!! 
• Manter uma assessoria jurídica atenta à defesa dos direitos da categoria, que 
vêm sendo continuamente ameaçados tanto pelo governo federal quanto pela 
gestão da universidade;  
• Fortalecer a articulação da ADUFS com o DCE, o SINTUFS e as demais 
entidades representativas da comunidade universitária na luta em defesa da 
universidade pública e contra os ataques, que já estão ocorrendo em muitas 
instituições públicas de ensino, com as nomeações de reitores ou reitoras que 
foram derrotados na consulta pública à comunidade acadêmica, ferindo a 
democracia interna. É fundamental ter clareza sobre as formas sutis ou abertas 
de golpes contra a universidade pública; 
• Manter a linha de uma formação cultural-acadêmica no nosso sindicato dentro 
de uma perspectiva classista de enfrentar desgraças como racismo, machismo, 
homofobia ou transfobia. Seremos firmes no combate e estaremos abertos a 
parcerias com organizações da sociedade civil que enfrentam essas opressões; 
• Lutar pela autonomia e democratização da UFS através da Estatuinte; 
• Lutar pela transparência na UFS e para que a comunidade acadêmica participe 
das definições de escolhas dos seus dirigentes,  do orçamento e planejamento 
da universidade; 
• Debater com a categoria formas de adequar a estrutura sindical à realidade 
multicampi da UFS; 
• Lutar de forma intransigente para implementação plena dos campi do interior - 
Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras e Glória (Sertão) - com recursos humanos, 
materiais e de infraestrutura adequados; 
• Fortalecer o sindicato como instrumento político da categoria, reestruturando 
os grupos de trabalho e garantindo o funcionamento do Conselho de 
Representantes, que é a maior instância deliberativa da ADUFS-SS  e o elo entre 
a diretoria, os centros da universidade, os campi do interior e o CODAP; 
•  Intensificar e qualificar a comunicação sindical possibilitando um maior acesso 
da categoria às informações, ampla participação no debate político e interação 
com a direção sindical; 
• Lutar, juntamente com a instância máxima do nosso sindicato, o ANDES-SN, e 
com outras organizações da classe trabalhadora contra a destruição dos 
serviços públicos no Brasil e em defesa dos direitos sociais assegurados pela 
Constituição promulgada em 1988, que possibilitavam a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária; 
• Juntamente com o conjunto dos servidores públicos federais lutar contra a 
reforma administrativa, que está em tramitação no Congresso Nacional, bem 
como lutar pela revogação das reformas aprovadas (previdenciária e trabalhista) 
e da EC 95, que impõe o teto dos gastos e precariza ainda ainda mais os serviços 
públicos no país;  
• Implantar uma política sindical que discuta com profundidade as questões 
pertinentes à aposentadoria e desenvolva ações voltadas para a garantia dos 
direitos dos aposentados; 
• Lutar, em conjunto com todos os segmentos da comunidade da UFS, pela 
criação de espaços de discussão e acolhimento de denúncias de violência contra 
a mulher, étnico-racial, homofóbica e transfóbica; 
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• Defender e lutar pela manutenção do Colégio de Aplicação com autonomia 
didático-pedagógica e financeira da matriz CONDICAP; 
• Articular a luta em defesa da educação pública com todos os sindicatos e 
movimentos sociais em âmbito nacional e estadual, Fórum SPF de SE, 
Fonasefe, ANDES-SN e Centrais Sindicais, Fasubra e Sinasefe. 
• Defender a universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente 
referenciada. 
 

Temos consciência dos limites da ciência e de como esta se construiu no 
mundo moderno, mas sabemos de sua importância nos dias atuais. Nesse 
sentido, enfrentaremos negacionistas e fundamentalistas dentro e fora da 
universidade. Queremos um Brasil plural, democrático e que não tenha como 
horizonte o ódio gratuito e ideologizado como instrumento de uma extrema direita 
nefasta. Nos dias 30/11 e 01/12 vote "Unidade e Luta" na ADUFS.  
 

"Desesperar jamais 
aprendemos muito nesses anos 

afinal de contas não tem cabimento 
entregar o jogo no primeiro tempo..." 

Ivan Lins  
 

 

Princípios que orientam a chapa  

Os princípios que irão pautar a atuação sindical desta chapa são os que 
foram elaborados ao longo da história de luta da classe trabalhadora desde o 
século XIX: Independência, Autonomia, Democracia de Base e Frente Única. 
 

A independência se refere às questões organizativas e financeiras do 
sindicato. O financiamento do Sindicato, bem como sua forma de organização 
deve ser obra dos próprios trabalhadores. 
 

A Autonomia trata das questões políticas e implica na autonomia do 
sindicato em relação ao estado, partidos políticos, igrejas e administrações de 
qualquer natureza. Portanto, trata-se de um princípio de fundamental 
importância para impedir que o sindicato seja aparelhado por qualquer partido 
ou administração, guiando-se pela defesa dos direitos e interesses da categoria 
independentemente de quem esteja no governo ou na administração da 
instituição. 
 

O princípio da democracia de base consiste no respeito à participação 
direta dos docentes que, em assembleias, tomam as decisões e conduzem 
efetivamente as lutas da categoria. E, por fim, o princípio da frente única garante 
o direito de participação de todo(a) docente que defende os direitos e interesses 
da categoria de estar presente no sindicato, organizando-se nas suas instâncias 
deliberativas. 
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ASSINAM: 
 
ROMERO JUNIOR VENANCIO SILVA (Presidente) 

JOSEFA DE LISBOA SANTOS (Vice-Presidente) 

MARCELO MASSAYOSHI UEKI (Secretário Geral) 

BEATRIZ TUPINAMBA FREITAS (Diretoria Administrativo e Financeiro) 

EDINEIA TAVARES LOPES (Diretoria Acadêmico e Cultural) 

JOSE JAILTON MARQUES (1º. Suplente)  
EDISIO OLIVEIRA DE AZEVEDO (2º. Suplente) 
ELYSON ADAN NUNES CARVALHO (3º. Suplente) 


