ELEIÇÕES ADUFC-SINDICATO (Biênio 2019-2021)

CARTA-PROGRAMA DA CHAPA 2
ADUFC RESISTIR É PRECISO - EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E
DOS DIREITOS SOCIAIS
Há trinta e nove anos a ADUFC foi criada e fez parte das lutas democráticas no
Brasil. Os professores que fundaram a
associação, uma vez que servidores públicos eram proibidos de se organizarem
em sindicatos, pressionavam por espaço
para organizar-se livremente e lutar por
direitos. Tão logo foi possível, em 1980,
docentes das universidades federais em
vários estados fundaram associações
para construir entidades representativas
da categoria e fortalecer a luta pela democracia.
Colegas que sonharam com a democracia e conquistaram com muita luta o direito de se organizar, talvez não imaginassem que, décadas depois, teríamos de
nos empenhar novamente nessas mesmas bandeiras, inclusive dentro da entidade que eles/elas construíram. Porque
hoje, ouvindo os/as colegas nos cursos
e departamentos, percebemos quanto a
ADUFC perdeu como entidade de representação e luta. A Diretoria da entidade
propaga uma cultura abertamente antissindical, buscando captar os/as docentes
para uma relação paternalista e assistencial. O resultado hoje é que a ADUFC não
tem vida sindical; quando muito os pro-

fessores são chamados para assistir, nunca para participar ou decidir. Então, para
nós, a resistência começa por religar
nosso sindicato ao seu passado de luta,
democracia ativa e relevância social, a
fim de projetá-lo, como organização coletiva de docentes, nas urgentes lutas contemporâneas.
Estamos em um período da história do
Brasil marcado por graves retrocessos –
econômicos, sociais e políticos. A crise
econômica de 2012 no Brasil, em meio à
maior crise mundial desde 1929, abriu espaço para que setores reacionários, em
estreita ligação com o imperialismo estadunidense, atacassem os recentes avanços sociais e os esforços de autonomia
nacional. A base social e econômica dessa reação foram poderosos grupos econômicos, os mesmos que, agora, a cada
nova notícia sobre a reforma da previdência, e conforme as perspectivas de aprová-la ou não, alteram tendências de alta
ou de queda da bolsa de valores nacional.
Na medida em que as universidades públicas contribuem no processo de democratização social e de construção da autonomia nacional, tornam-se indesejáveis

para o atual governo, que é a expressão
cabal da baixeza de sentimentos e de propósitos do golpe de 2016. O episódio da
infundada operação policial contra o reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier, que o
levou ao suicídio, é um emblema da disposição de criminalizar os professores e a
universidade pública, mesmo ao custo de
vidas humanas. Tanto que a delegada responsável pela operação foi recrutada por
Moro para ocupar cargo importante no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro.
O ataque à figura do professor, assentado em um antiintelectualismo agressivo,
é parte substancial da onda obscurantista
que contribuiu para a eleição de um presidente de ultradireita, entusiasta da ditadura, da tortura e de outras violações de
direitos humanos. Notórios fundamentalistas, do alto de seus púlpitos, nos apontam como “doutrinadores” e nos ameaçam
em nível nacional com uma lei de censura e mordaça. O lamentável presidente da
república ameaça ainda com uma “Lava-Jato da Educação”, cuja função principal
já se sabe que será perseguir e sequestrar
lideranças políticas e intelectuais progressistas, a exemplo do que a Lava Jato de
Moro fez com Lula.
Mais que nunca, resistir é preciso. Para
enfrentar esse governo antissocial, antiecológico e antinacional, precisamos construir redes de mobilização e solidariedade
nas universidades, na sociedade e por todo
o país. Precisamos de uma entidade que
cumpra realmente sua função sindical,
que participe das lutas, que esteja presente, componha e apoie todas as formas de
resistência. Só assim poderemos enfrentar
o mais grave ataque aos trabalhadores e à
sociedade brasileira nas últimas décadas,

a contrarreforma da previdência desenhada pelo mercado financeiro e encampada
pelo governo Bolsonaro.
Já estamos sentindo os efeitos de outro
grave ataque, a PEC do teto dos gastos.
Os cortes no orçamento das universidades públicas já mostram seus impactos
em nossa infraestrutura de ensino e pesquisa, que se ressente de manutenção e
renovação. Além disso, outros cortes nos
orçamentos de agências de fomento à
pesquisa reduzem a alternativa da captação de recursos, que poderiam mitigar
esses efeitos. Com isso, aumenta a pressão sobre as universidades públicas para
aceitarem formas de privatização e de
subordinação à lógica do mercado. O sindicato pode e deve ser uma presença importante, mobilizando para a luta por mais
recursos, reivindicando boa e transparente distribuição de verbas, criando espaços
e sugerindo formas de trabalho conjunto e
solidariedade na atuação docente.
Importante salientar que são indissociáveis as lutas por melhores condições de
trabalho nas universidades públicas, além
da defesa dessas instituições, e a construção de uma sociedade mais justa e solidária, com base em outro tipo de desenvolvimento, que inaugure relações melhores
entre os seres humanos e destes com o
meio ambiente. Em suma, afirmamos
aqui a necessidade de reencontrarmos
na ADUFC um espaço efetivo de articulação e fortalecimento da categoria docente das universidades federais do Ceará, tanto na dimensão do nosso trabalho
docente, como professores e pesquisadores, quanto na luta por direitos sociais e
por um país mais justo.

» Resistir é preciso. Resistimos mantendo
o ânimo e a esperança. A crise das representações políticas não pode enfraquecer
nosso compromisso com a democracia.
Ao contrário, precisamos ainda mais reforçar as dimensões coletivas da vida social
e econômica, criar mais espaços de apoio
mútuo e solidariedade, fortalecer os elementos da vida democrática no respeito
às apreciações e decisões coletivas.
Nesse sentido é que conclamamos os
colegas, nos dias 29 e 30/04, a votar na
Chapa 2, ADUFC – Resistir é preciso: em
defesa da universidade pública e dos
direitos sociais!

ADUFC RESISTIR É PRECISO

NOSSAS LUTAS

» pela democracia e autonomia universitárias, por liberdade científica e de cátedra
» por eleição democrática para reitor pela
comunidade universitária
» por orçamento para a manutenção, expansão e interiorização da universidade pública,
contemplando ensino, pesquisa e extensão,
e garantindo gratuidade e qualidade
» por boas condições de trabalho e salários
» pela estruturação e valorização das carreiras do professor do magistério superior e do
EBTT
» pela função social da universidade pública
e democratização do conhecimento

ADUFC RESISTIR É PRECISO

nossos princípios

» Autonomia da entidade em relação à
reitoria, aos governos e aos partidos políticos. A ADUFC precisa ter autonomia e
liberdade para reivindicar e defender os
direitos dos professores.

» Democracia interna para garantir
que a atuação do sindicato seja a atuação coletiva da categoria e não a ação
individual de membros da Diretoria. A
Diretoria deve ter um especial apreço
pelas instâncias coletivas do sindicato,
zelar por elas e incentivar a participação
dos docentes.

» Transparência para que os filiados
tenham acesso às contas do sindicato, a
fim de garantir a lisura na gestão do patrimônio da entidade. Os procedimentos
políticos, administrativos, financeiros e
jurídicos conduzidos pela ADUFC precisam ter origem em decisões abertas e
coletivas, conforme prevê o Estatuto. A
transparência exige também uma política de comunicação eficiente e democrática.

ADUFC RESISTIR É PRECISO
nossas propostas
I) MOBILIZAÇÃO POR DIREITOS
» Mobilizar nossa categoria e organizar
ações, nos âmbitos político, jurídico e administrativo, para enfrentar problemas
que nos afetam diretamente: desvalorização salarial, desestruturação da carreira, sobrecarga de trabalho e burocracia,
condições de trabalho inadequadas, cortes no orçamento da universidade, além
de ameaças à autonomia universitária;
» Criar grupo de trabalho para formular demandas específicas dos docentes
que ingressaram na universidade pública
federal a partir de 04/02/2013, considerando que foram extremamente prejudicados pela retirada de direitos em legislações recentes;

» Reconhecer a importância política dos/
as docentes aposentados/as e engajar-se nas lutas em defesa da previdência
social, inclusive juntando forças com a
ADAUFC.
» Atuar para garantir e ampliar o financiamento público de C&T nas universidaes
federais, visando à melhora da infraestrutura e à continuidade dos esforços de
pesquisa, assim como à apropriação democrática de seus resultados;
» Construir, apresentar e acompanhar
pautas locais de reivindicação junto às
reitorias.
II) DEMOCRACIA INTERNA

» Acompanhar a situação específica, encaminhar lutas e reivindidar a isonomia de
direitos dos docentes da carreira EBTT;

» Respeitar a Assembleia Geral e fortalecer o Conselho de Representantes como
instâncias deliberativas máximas do sindicato, acima da Diretoria, que é executiva;

» Acompanhar atentamente o processo
de elaboração de normas do trabalho docente na UFCA, para defender os direitos
adquiridos e reivindicar adequadas condições de trabalho para os docentes;

» Empenharmo-nos em tornar a Assembleia Geral um momento rico e fraterno
para os filiados, de maneira que cumpra
sua função de deliberação coletiva sobre
os rumos das lutas da categoria;

» Dar encaminhamento a reivindicações
específicas dos/as docentes da UNILAB,
quanto às condições de trabalho, eleição
para a reitoria, auxílio para estudantes e
política de fixação de professor.

» Estabelecer uma comunicação sistemática com os representantes sindicais,
eleitos por departamento, curso ou unidade.

» Recriar os GTs do Conselho de Representantes, desativados nos últimos quatro anos;
» Favorecer e incentivar a participação
dos docentes nas atividades sindicais,
identificando dificuldades e procurando
saná-las; nesse sentido, garantir a acessibilidade completa, seja pela contratação
de intérpretes de Libras para as reuniões
e mídias do sindicato, seja pela construção de infraestrutura adequada.
» Propor uma reformulação do Estatuto
da ADUFC que leve em consideração a
atual estrutura multicampi das universidades, de maneira a ampliar a participação e a representação dos filiados dos vários campi e universidades nas instâncias
deliberativas do sindicato.
» Desenvolver uma agenda específica
para a sede da ADUFC na UFCA, com programação própria, contemplando pautas
específicas da vivência universitária no
Cariri.
III) TRANSPARÊNCIA
» Apresentar planos orçamentários, conforme prevê o Estatuto da entidade, para
as diversas sedes do sindicato, de maneira a garantir a descentralização das atividades, assim como a autonomia das sedes fora de Fortaleza;
» Consultar as instâncias deliberativas da
ADUFC (Conselho de Representantes e
Assembleia Geral) antes da realização de
gastos vultosos com os recursos do sindi-

cato, submetendo tais gastos à sua avaliação e definição de prioridades;
» Prestar contas anualmente, como define o Estatuto;
» Criar comissão permanente, com a participação de filiados, para acompanhamento dos gastos e regras atuariais do
plano de saúde, a fim de garantir a verificabilidade e a confiabilidade nos cálculos
do reajuste anual;
» Aprimorar os canais e a qualidade da
comunicação da ADUFC com os sindicalizados, bem como com a sociedade em
geral;
» Criar um canal de comunicação permanente acerca das informações jurídicas
entre o setor jurídico da ADUFC e os sindicalizados.
IV) ATUAÇÃO SINDICAL LOCAL E NACIONAL
» Fortalecer o engajamento da ADUFC local e nacionalmente, pela articulação com
os setores mais atuantes e combativos do
movimento sindical nacional, principalmente o ANDES-SN, que tem se constituído, com suas 120 seções sindicais e mais
de 80 mil sindicalizados, a principal trincheira de debate e defesa dos interesses
dos professores das instituições de nível

superior e da classe trabalhadora brasileira, em geral.
» Realizar amplos debates a respeito da
organização sindical em nível nacional
tendo em vista, em grande parte, o caráter nacional de nossas lutas ou reivindicações e a urgente necessidade de defesa
da autonomia da Universidade Pública e
Gratuita. Tais lutas devem estar, necessariamente, vinculadas àquelas empreendidas pelas seções sindicais de outros estados da federação;
» Participar ativamente dos Grupos de
Trabalho Nacionais que têm discutido
variados temas, tais como: Política Educacional; Seguridade Social/Assuntos de
Aposentadoria; Verbas Carreira Docente;
Ciência e Tecnologia; Trabalho, Política
Agrária, Urbana e Ambiental; Política de
Formação Sindical; e História do Movimento Docente;
» Melhorar o protagonismo e a inserção
da ADUFC nas ações sindicais e articulações com outras entidades sindicais e
movimentos sociais em luta, de maneira
a fortalecer a unidade e a capacidade de
intervenção coletiva das categorias profissionais e grupos organizados da sociedade civil;
» Desenvolver ações integradoras dos
movimentos docente, discente e dos técnico-administrativos, no sentido da defesa da universidade pública e dos direitos
sociais.
V) ESPAÇOS DE DEBATE POLÍTICO, ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIABILIDADE
» Realizar um amplo congresso universi-

tário, no primeiro semestre de 2020, trazendo importantes questões políticas nas
diversas áreas e atividades da universidade (ensino, pesquisa, extensão, licenciaturas, Humanidades, C&T, Saúde, Cultura),
juntamente com estudantes e servidores
técnicos-administrativos.
» Participar do debate público de questões contemporâneas relevantes social e
politicamente.
» Organizar debates sobre questões
emergenciais que afetam sobremaneira
os direitos dos aposentados e dos professores da ativa.
» Promover programações culturais e
debates sobre as mais diferentes linguagens, em articulação com coletivos artísticos-políticos das cidades onde as universidades federais do Ceará estão sediadas.
» Estreitar a relação do sindicato com os
saberes acadêmicos-científicos produzidos pelos grupos de pesquisa da universidade.

Estas são as propostas da chapa 2
ADUFC RESISTIR É PRECISO: EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E
DOS DIREITOS SOCIAIS nas eleições
para a Diretoria da ADUFC (Biênio 20192021), a se realizarem nos dias 29 e 30
de abril de 2019. Queremos um sindicato
democrático, transparente e autônomo,
guiado pelos interesses da categoria, unida em defesa de uma educação pública
e gratuita e com profundo enraizamento
social.
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