


O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc-Sindicato) 
é uma entidade autônoma, que atua como representante dos professores 

e professoras da UFC, UFCA e UNILAB. 

Possui representação em todas as cidades no Ceará onde há Campus de 
universidades federais: Fortaleza, Redenção, Juazeiro do Norte (região do Cariri), 

Russas, Crateús, Sobral e Quixadá.

Atualmente conta com 2.717 professores sindicalizados, 
entre ativos e aposentados.

(Somos muitos!
e podemos ser mais!



No dia 28 de abril de 1980, um grupo de professores criou a 
Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará.

Após a constituição de 1988, as associações docentes passaram a 
integrar o ANDES - SN.

Em 19 de julho de 2012, a Associação recebeu carta sindical e tornou-se o 
Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará 

Hoje, a Adufc-Sindicato é uma entidade independente que procura 
assegurar os direitos trabalhistas e o bem estar dos seus sindicalizados, além de 

estar sempre presente nas lutas sociais em defesa da 
democracia e de direitos!

(Nossa história



Nossas lutas)













A Adufc-Sindicato possui uma equipe de advogados preparados para atender aos 
seus docentes nas mais diversas demandas cíveis e trabalhistas. 

Os advogados atendem às terças e quintas, das 14h às 17h, na Sede de Fortaleza, e 
realizam plantão jurídico semanalmente em Juazeiro do Norte e Sobral.

Atualmente, as principais ações dizem respeito à recuperação de valores recolhidos 
na fonte de forma indevida e garantia de adicionais como insalubridade, além de 

reparação de perdas salariais ao longo dos anos.

(Defesa e promoção
de direitos



Além de lutar em defesa dos direitos dos(as) docentes, 
a Adufc-Sindicato garante aos seus associados: 

   

Desconto em plano de Saúde e odontológico: 
UNIMED E UNIODONTO

Convênios em vários segmentos: 
óticas, farmácia, clínica de estética, escolas, hotéis, pousadas, clubes,

buffet, restaurantes, supermercados, oficinas, entre outros.

  Atividades culturais,científicas e espaços de convívio

(Saúde 
e bem - estar



Comunicação e Cultura

Ciência, Tecnologia e Meio ambiente

Política Educacional; Ação Sindical

Seguridade Social

Trabalho, Políticas Urbana, Agrária e Ambiental

Políticas de Classe, Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade Sexual

Saúde na Universidade 

(GTs e 
espaços de reflexão



a diretoria...



Presidente: Bruno Anderson Matias da Rocha 
Vice-Presidenta: Irenísia Torres de Oliveira 
Secretário Geral: Tiago Coutinho Parente 
Primeiro Secretário: Gustavo César Machado Cabral 
Tesoureiro Geral: André Vasconcelos Ferreira
Primeira Tesoureira: Juvênia Bezerra Fontenele 
Diretora de Patrimônio: Natália Maria Cordeiro Barroso 
Diretora de Relações Intersindicais: Sonia Pereira Barreto 
Diretora de Atividades Científicas e Culturais: Rosa Cristina Primo Gadelha 
Diretora de Assuntos de Aposentados: Lena Lúcia Rodrigues Figueiredo
Primeiro Suplente: Francisco Casimiro Filho 
Segunda Suplente: Ana Paula Rabelo e Silva 



Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará

 Sede Fortaleza Av. da Universidade, 2346, Benfica - Fortaleza/CE Telefone: 
(85) 3066.1818 • E-mail: secretaria@adufc.org.br 

Sede Sobral Rua Anahid Andrade 359, Centro - Sobral/CE. 
Telefones: (85) 9662-7073 e (88) 3611-0072 E-mail: secretariasobral@adufc.org.br 

Sede Cariri Av. Tenente Raimundo Rocha, 2100, Cidade Universitária 
Juazeiro do Norte/CE Telefone: (85)9662.7006 • E-mail: secretariacariri@adufc.org.br



Siga-nos nas redes
facebook.com/adufc instagram.com/adufcsindicato twitter.com/adufcsindicato

Vamos de zap?

Se você deseja participar da lista de transmissão da ADUFC e receber
informações via WhatsApp, é muito fácil. Siga o nosso passo a passo:

1. Adicione o número 85 9806.0013 na sua lista de contatos
2. Mande-nos um oi junto com seu nome completo

3. Aguarde a nossa confirmação

Pronto! É só esperar as mensagens chegarem diretamente no seu celular.


