
Cantamos porque o grito só não basta
e já não basta o pranto nem a raiva

cantamos porque cremos nessa gente
e porque venceremos a derrota

Mário Benedetti

Estamos vivendo um momento em que a soli-
dariedade deve ser fortalecida entre nós. Pre-
cisamos construir e divulgar o conhecimento 
científico, defender a democracia na univer-
sidade e impedir os constantes ataques aos 
direitos conquistados com tanta luta. Foram 
muitos os enfrentamentos até agora e conti-
nuaremos resistindo com esperança de dias 
melhores.

Os últimos dois anos no Brasil foram mar-
cados pelo governo que mais destruiu o 
meio-ambiente, atacou os serviços públicos, 
negou a ciência e perseguiu professoras e 
professores nas universidades. A situação da 
pandemia de covid-19, com o Brasil entre os 
piores indicadores do mundo, é resultado de 
ações como essas. As ações nos atravessam 
das mais diversas formas: mortes, precariza-
ção, incertezas, cansaço, desesperança.

Nós, da CHAPA 1 - RESISTIR E AVANÇAR - 
Em defesa da Vida, da Ciência e da Uni-
versidade Pública, apresentamos nossa car-
ta-programa e convocamos todas e todos os 
sindicalizados a unirmos nossas inteligências 
e energias na construção de um sindicato em 

defesa da vida, da ciência e da universidade 
pública. Os tempos são muito difíceis e, por 
isso mesmo, precisamos estar cada vez mais 
juntos, resistindo e buscando criar outros pos-
síveis. Juntos, estamos mais fortalecidos.

Em defesa da vida

Vivemos uma pandemia que já matou mais 
de 2,5 milhões de pessoas no mundo, das 
quais mais de 260 mil no Brasil. O alto índice 
de mortes no país, o segundo maior do mun-
do, poderia ter sido evitado se o governo fede-
ral tivesse tomado medidas preventivas e en-
vidado esforços para conscientizar, proteger e 
apoiar a população. Ao contrário, o atual pre-
sidente chamou o vírus de “gripezinha”, reco-
menda remédios inócuos, promove aglome-
rações sistematicamente e dificulta a compra 
das vacinas para imunizar a população. 

O necessário isolamento para proteção à saú-
de afetou diretamente o cotidiano dos traba-
lhadores e das trabalhadoras da educação. 
Por medida de segurança, as aulas têm, em 
geral, ocorrido de forma remota, o que tem 
aumentado e precarizado o trabalho dos pro-
fessores e das professoras, que são obriga-
dos a transformar suas residências em local 
de trabalho e a vivenciar relações completa-
mente distintas e desafiantes com a comuni-
dade acadêmica. O ensino remoto aumentou 
também a evasão, o trancamento e a matrí-
cula institucional por parte dos estudantes, 
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muitos dos quais sequer possuem condições 
de acesso à internet. Há, ainda, uma pressão 
muito grande do governo federal para o retor-
no presencial. 

Na UFC, esse quadro se tornou mais dramá-
tico devido à ausência de cultura e disposi-
ção democráticas, por parte da reitoria, para a 
construção de alternativas e políticas efetivas 
de inclusão. Continuaremos lutando contra a 
precarização, pelo direito à saúde, à educação 
e ao acesso à internet, pois são direitos indis-
sociáveis. Acreditamos, nesse sentido, que o 
retorno presencial só será possível quando ti-
vermos a imunização da população, um pro-
cesso que demanda um permanente diálogo 
com nossa comunidade acadêmica.

Em defesa da ciência

A universidade pública tem papel fundamen-
tal na defesa da vida, em oposição ao nega-
cionismo e à desinformação agenciadas pelo 
governo federal e seus apoiadores. Todas as 
áreas de conhecimento têm contribuído para 
o enfrentamento da pandemia e de outras 
mazelas sociais, com produção científica 
qualificada e crítica. A autonomia da univer-
sidade pública é fundamental para a produ-
ção de conhecimento livre e voltado ao bem 
comum. 

A emenda constitucional 95, que congelou o 
orçamento público, provoca, a cada ano, a di-
minuição dos recursos federais para os servi-
ços públicos. Além do desmonte do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a verba prevista em 
2021 para as universidades federais, o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação, CAPES, 
institutos tecnológicos federais e centros de 
pesquisa é a menor desde 2007. As perdas or-
çamentárias nessa área, de 2015 até hoje, são 

de cerca de R$ 80 bilhões.

Os sistemáticos cortes orçamentários têm in-
viabilizado a atuação efetiva das agências de 
fomento e este impacto foi imediato sobre a 
concessão de bolsas, principalmente para a 
pós-graduação. Os contingenciamentos, que 
impedem grandes ações de ciência, tecnolo-
gia e inovação, somam-se às tentativas de sur-
rupiar os recursos do FNDCT (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co) para outras áreas, o que tem sido ampla-
mente combatido, e impedido pela ação do 
movimento docente organizado nos sindi-
catos e demais entidades da sociedade civil, 
como as sociedades científicas. Ainda assim, 
a luta para utilizar completamente os recur-
sos previstos continua, pois, mesmo quando 
aprovado o orçamento para C&T, ele pode ser 
contingenciado ou simplesmente obstruído 
pelo executivo e não executado. 

Para que possamos contribuir com pesquisa 
científica em todas as áreas do conhecimen-
to, é necessário recompor o orçamento das 
universidades e dos órgãos financiadores de 
pesquisa. A educação e a universidade pre-
cisam ser defendidas e valorizadas como ne-
cessárias para a superação das desigualdades 
e para a construção de outros rumos em nos-
so país. No Brasil, mais de 80% da produção 
científica vem das universidades e institutos 
de pesquisa públicos. Portanto, valorizar o 
serviço público também é valorizar a ciência, 
que tem ajudado a salvar vidas.

Em defesa da universidade pública

Justamente por ser uma instituição impor-
tante para a democracia, para a construção 
de uma nação soberana e para a resolução de 
graves problemas sociais, a universidade pú-



blica tem sido alvo de ataques constantes do 
governo Bolsonaro. Esses ataques situam-se 
num contexto internacional de retirada e ne-
gação de direitos, de acordo com a doutrina 
neoliberal. Não por acaso, o governo federal 
tem como principal agenda a reforma admi-
nistrativa. Ao contrário do que tem sido am-
plamente divulgado, a reforma não afetará 
apenas os servidores que ingressarem no ser-
viço público posteriormente à sua aprovação. 
A reforma propõe o fim do concurso público 
e a possibilidade de chefias e conselhos su-
periores serem geridos por cargos comissio-
nados, em vez de funcionários de carreira. 
Na prática, haverá duas carreiras e a transfor-
mação do serviço público em cabide de em-
pregos, com distribuição de cargos a apadri-
nhados políticos, sem levar em consideração 
o critério técnico e o interesse da sociedade. 
Além disso, está previsto o fim da estabilida-
de com demissão por baixa produtividade, 
sem ainda sabermos como será a regulamen-
tação e a avaliação dessa produção. Mesmo 
que atingisse apenas os servidores novos, 
essa reforma ainda seria inaceitável porque 
nossa geração precisa ter também um com-
promisso com as futuras gerações.  

A proposta de reforma administrativa apre-
sentada pelo governo, por meio de desin-
formação, tenta mostrar o servidor público 
como um grande “vilão” do orçamento nacio-
nal, mas, por trás desses ataques e da perse-
guição aos servidores, o que se objetiva é a 
destruição de todo o serviço público brasilei-
ro, em especial a educação e a saúde. Aqueles 
que usufruem do SUS e da educação pública 
serão mais afetados do que os próprios servi-
dores. Nossa profunda conexão com a popu-
lação em geral, que se dá nas mais diversas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
bem como nas mobilizações sociais, deve ser 

ampliada para que o pacto social expresso na 
Constituição Federal de 1988 não seja ainda 
mais atacado ou mesmo desfeito.

O desmonte da universidade não se dá ape-
nas pela via orçamentária. O autoritarismo do 
governo federal se faz presente no cotidiano 
das instituições. Hoje, 20 Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES) têm, no comando 
da reitoria, nomes que não foram os mais vo-
tados nas consultas eleitorais. No Ceará, atu-
almente, a UFCA é a única instituição que tem 
como reitor o nome escolhido pela comuni-
dade acadêmica. A Unilab, apesar de ter sido 
criada em 2009, ainda não teve nenhum rei-
tor referendado por uma consulta. Depois de 
uma ferrenha luta de anos, a comunidade da 
UNILAB conseguiu ter seu Estatuto aprovado 
e fará uma consulta para a reitoria nos dias 15 
e 16 de março. Na UFC, o pleito realizado em 
2019 não foi respeitado. 

A intervenção do governo federal na UFC 
atacou abertamente o princípio da gestão 
democrática na instituição, ao excluir dos 
conselhos superiores as representações dos 
estudantes e dos técnico-administrativos. Na 
UNILAB, encontramos há dois anos uma situ-
ação insustentável, com casos de persegui-
ções políticas materializadas em Processos 
Administrativo-Disciplinares (PAD). Na UFC, 
mais recentemente, está se desenrolando um  
caso grave de perseguição política, atingin-
do cinco professores da Faculdade de Direito.  
Em resposta a isso, a ADUFC criou o Obser-
vatório do Assédio Moral para que os profes-
sores possam denunciar situações de desres-
peito e assédio.



Em defesa da carreira docente e condições 
de trabalho

Ameaças constantes à carreira, sobrecarga, 
condições precárias de trabalho, salários con-
gelados e a apreensão com a crise sanitária. 
Esta é a situação que nós, docentes, estamos 
enfrentando há um ano. 

A ADUFC tem um papel fundamental no en-
frentamento a todos esses ataques e pro-
blemas. As ameaças à carreira e aos salários, 
constantes da PEC Emergencial e da refor-
ma administrativa, têm sido enfrentadas em 
ações conjuntas com o ANDES-Sindicato Na-
cional e com entidades e fóruns de servidores 
públicos. Algumas delas conseguimos barrar 
até agora, como a possibilidade de reduzir em 
25% por cento os salários de servidores públi-
cos. Mas é importante ainda ampliar e forta-
lecer nossa resistência. Aqui a vigilância e a 
mobilização precisam ser constantes. 

A sobrecarga e as condições precárias de tra-
balho estão relacionadas com a forma como 
as instituições se organizaram (ou não se or-
ganizaram) para a situação de emergência. A 
insistência em manter uma falsa normalida-
de, como aconteceu na UFC, terminou por jo-
gar o peso da solução de imensas dificuldades 
sobre os ombros dos professores. A resolução 
de infraestrutura, aquisição de novos conhe-
cimentos e habilidades para as aulas remotas 
- condições mínimas de trabalho - foram-nos 
jogadas como sendo de solução individual e 
não institucional. Enquanto isso, concursos 
ficaram parados e algumas unidades viram 
suas vagas serem confiscadas pela reitoria, 
sem maiores explicações, o que significou re-
dução de quadro de pessoal e intensificação 
de carga horária para muitos docentes.    

Desde o início da pandemia que as ameaças 
de retirada de direitos dos servidores públicos 
têm sido uma constante. Nenhuma outra so-
lução é proposta pelo governo Bolsonaro a não 
ser a aplicação da receita neoliberal contra os 
trabalhadores. Nesse sentido, é fundamental 
que as entidades representativas atuem para 
esclarecer a sociedade, porque essa retórica é 
inteiramente falaciosa. Não será aprofundan-
do a desigualdade social e precarizando o tra-
balho que o país vai melhorar. 

Nossos salários foram congelados até o final 
de 2021 e já acumulávamos perdas inflacio-
nárias desde o final do acordo de 2012. Além 
disso, tivemos perdas com a reforma da pre-
vidência, ao contrário do que seus defensores 
alardearam. As carreiras do magistério supe-
rior e do EBTT continuam desestruturadas e 
com graves distorções na lógica de organiza-
ção dos seus vários componentes. A Dedica-
ção Exclusiva, tão importante para nosso mo-
delo de universidade pública, gratuita e de 
qualidade, sofreu uma preocupante desvalo-
rização. Os professores aposentados também 
têm sofrido inúmeros ataques, tais como o 
tratamento diferenciado em relação aos do-
centes da ativa e aumento de alíquota previ-
denciária. Os reajustes salariais não ocorrem 
igualmente entre ativos e aposentados, por 
causa das diferenças em nossas carreiras.

Outra dimensão relevante dos atuais proble-
mas é – neste contexto de pandemia – a saú-
de docente tornada mais difícil por causa das 
ameaças e dos ataques do governo. Mesmo 
quando enfrentamos a própria covid-19 na fa-
mília ou entre nosso círculo de relações, esta-
mos lidando constantemente com o estresse 
e a ansiedade. O adoecimento físico e mental 
dos docentes é uma realidade que merece 
toda a atenção da ADUFC e não pode ser in-



visibilizada. E aqui será mais que necessária 
uma grande rede de solidariedade entre os 
docentes.

Adufc - resistir e avançar

Nos últimos dois anos, presenciamos uma 
reorganização de nosso sindicato em suas 
instâncias e atividades. Depois de pelo me-
nos quatro anos de afastamento da comuni-
dade, a ADUFC voltou a se fazer presente e a 
ser um espaço de acolhida, discussão e ação. 
Todas as grandes decisões são tomadas em 
assembleia, na garantia de construir uma 
organização sindical democrática e transpa-
rente. O Conselho de Representantes, com 
enraizamento nos locais de trabalho, cumpre 
hoje o papel de pensar coletivamente planos 
e ações políticas. Da mesma forma, como 
há tempos não presenciávamos, o Conselho 
Fiscal tem cumprido o seu valoroso papel de 
apresentação e análise da prestação de con-
tas da entidade em reuniões do Conselho de 
Representantes e Assembleia Geral. 

Há dois anos, a ADUFC estava com dívidas. 
Auditoria interna realizada pela atual gestão 
e discutida em reuniões e assembleias mos-
trou vários usos equivocados e indevidos do 
dinheiro e da estrutura da entidade. Hoje 
constatamos que há uma reestruturação de 
nosso caixa e transparência com todos os 
nossos gastos. Nossa assessoria jurídica tem 
garantido melhor proteção aos docentes e 
combatido medidas autoritárias e persegui-
ções impostas aos professores.

Além disso, a ADUFC hoje, no Ceará, cum-
pre um papel relevante nas principais ações 
de resistência e combate aos retrocessos 
nos direitos sociais, com a participação e or-
ganização em diversos atos e fóruns. Nossas 

conquistas serão maiores se tivermos ao nos-
so lado um maior número de pessoas, movi-
mentos sociais e coletivos. Além das pautas 
locais, que dizem respeito à especificidade 
dos diferentes locais de trabalho, os desafios 
que enfrentamos neste momento nos convo-
cam à construção de redes de solidariedade e 
luta coletiva, garantindo maior visibilidade e 
efetividade na defesa de pautas comuns, que 
atingem todos os setores da sociedade.

Temos consciência de que ainda há muito a 
ser feito, sobretudo diante de tantos ataques. 
Por isso, mais do que nunca, é importante ter-
mos uma ADUFC cada vez mais democrática, 
com a ampla participação dos professores e 
das professoras e em constante diálogo com 
o Andes-SN, fóruns nacionais e estaduais de 
servidores públicos, fóruns que debatem a 
educação, movimentos sociais e sindicatos 
de outras categorias.

Apesar do aumento da participação dos pro-
fessores e das professoras no cotidiano da 
ADUFC, queremos ampliar ainda mais as for-
mas de atuação. Acreditamos que um sindi-
cato forte não é aquele centralizado em seus 
diretores, mas aquele que convida todas e to-
dos a pensar e executar coletivamente suas 
ações. Daí a importância dos grupos de tra-
balho, das assembleias, das ações culturais, 
dos debates que têm sido realizados e podem 
ser potencializados, além das participações 
em reuniões nos locais de trabalho. São todos 
espaços importantes para nossa construção 
coletiva.

É por isso que convocamos a todas e todos 
não apenas para votar na CHAPA 1 - RESISTIR 
E AVANÇAR - Em defesa da Vida, da Ciên-
cia e da Universidade Pública nos dias 6, 7 
e 8 de abril, mas para avançarmos juntos nes-



sa caminhada constante em defesa de uma 
sociedade democrática, com serviço público 
gratuito e de qualidade, em defesa da vida e 
do conhecimento crítico.

Resistir, mais do que nunca, é preciso. Esses 
dois últimos anos têm nos mostrado que, 
apesar de estarmos em um contexto desfa-
vorável, podemos avançar em participação e 
organização e nos fortalecermos para futuros 
embates. Isso é fundamental e depende da 
atuação comprometida e vigorosa da ADUFC.

NOSSAS LUTAS
» pela democracia e autonomia universitárias, 
por liberdade científica e de cátedra;

» por eleição democrática para reitor pela co-
munidade universitária;

» pela recomposição do orçamento das uni-
versidades públicas, que garantam a manu-
tenção, expansão e interiorização da universi-
dade pública, contemplando ensino, pesquisa 
e extensão, e garantindo gratuidade e quali-
dade;

» por orçamento público para a produção 
científica, em todas as áreas do conhecimen-
to, compatível com uma nação soberana, jus-
ta e democrática;

» pela reestruturação e valorização das carrei-
ras do professor do magistério superior e do 
EBTT;

» pela garantia institucional de condições de 
trabalho;

» por reajustes salariais que recuperem todas 
as perdas inflacionárias, em todas as classes 
e níveis;

»  pela valorização da Dedicação Exclusiva; 

» pela democratização e difusão da ciência e 
do conhecimento, por meio da valorização da 
universidade pública;

» pela valorização e justo financiamento do 
SUS, com garantia de vacinação pública para 
toda a sociedade.

» pela garantia inalienável da liberdade de en-
sinar e aprender na universidade pública e da 
liberdade de expressão de pensamento. 

NOSSOS PRINCÍPIOS
» Autonomia da entidade em relação à rei-
toria, 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 atu-
ação 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 garan-
tir a lisura na gestão do patrimônio da entida-
de. Os procedimentos políticos, administra-
tivos, financeiros e jurídicos conduzidos pela 
ADUFC precisam ter origem em decisões 
abertas e coletivas, conforme prevê o Estatu-
to. A transparência exige também uma políti-
ca de comunicação eficiente e democrática.



NOSSAS PROPOSTAS
I) Mobilização por direitos

» Garantir que o retorno às aulas presenciais 
só seja efetivado quando houver segurança 
sanitária e vacinação para toda a sociedade;

» Lutar contra a precarização do trabalho do-
cente durante a pandemia;

» Continuar mobilizando nossa categoria e or-
ganizar ações, nos âmbitos político, jurídico e 
administrativo, para enfrentar problemas que 
nos afetam diretamente: desvalorização sala-
rial, desestruturação da carreira, sobrecarga 
de trabalho e burocracia, condições de tra-
balho inadequadas, cortes no orçamento da 
universidade, além de ameaças à autonomia 
universitária;

» Combater a reforma administrativa e qual-
quer outra ação do governo que vise desmon-
tar os serviços públicos, em especial os de 
saúde e educação;

» Acompanhar a situação específica, encami-
nhar lutas e reivindicar a isonomia de direitos 
dos docentes da carreira EBTT;

» Levantar as demandas específicas dos do-
centes que ingressaram na universidade a 
partir das reformas da previdência de 2013 e 
de 2019, considerando que foram extrema-
mente prejudicados pela retirada de direitos 
em legislações recentes;

» Acompanhar as instâncias de decisão da 
UFCA, a fim de garantir a democracia interna 
na universidade;

» Dar encaminhamento a reivindicações es-

pecíficas dos/as docentes da UNILAB, quanto 
às condições de trabalho, auxílio para estu-
dantes e política de fixação de professor;

» Apoiar e somar-se à luta pela garantia de 
procedimentos institucionais que possibili-
tem o acesso e a permanência de docentes 
internacionais, considerando as questões ra-
ciais, interregionais e de gênero nos territó-
rios dos países lusófonos;

» Reconhecer a importância política dos/as 
docentes aposentados/as e engajar-se nas lu-
tas em defesa da previdência social, inclusive 
juntando forças com a ADAUFC;

» Continuar mobilizando para ampliar o finan-
ciamento público de C&T nas universidades 
federais, visando à melhora da infraestrutura 
e à continuidade dos esforços de pesquisa, 
assim como à apropriação democrática de 
seus resultados;

» Mobilizar para recompor o orçamento da 
CAPES e do CNPq, pela preservação da FINEP 
e contra o contingenciamento do FNDCT; 

» Construir, apresentar e acompanhar pautas 
locais de reivindicação junto às reitorias.

II) Democracia interna

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

» Ampliar a participação dos docentes na As-
sembleia Geral, tornando-a cada vez mais um 
momento rico e fraterno para os filiados, de 
maneira que cumpra sua função de delibera-
ção coletiva sobre os rumos das lutas da ca-
tegoria;



» Manter e ampliar a comunicação sistemá-
tica com os representantes sindicais, eleitos 
por departamento, curso ou unidade;

» Ampliar o debate sobre as políticas de aces-
sibilidade, com o objetivo de garantir, cada 
vez mais, a participação de professores com 
deficiência;

» Reformular o Estatuto da ADUFC, levando 
em consideração a atual estrutura de multi-
campia das universidades, contemplando de 
maneira mais adequada a UNILAB e UFCA 
para ampliar a participação e a representação 
dos filiados dos vários campi e universidades 
nas instâncias deliberativas do sindicato;

» Fortalecer a política de comunicação e de 
compartilhamento de dados entre os docen-
tes sindicalizados na ADUFC – Sindicato, para 
dar mais visibilidade às notícias das universi-
dades e campi do interior.

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 As-
sembleia Geral) antes da realização de gastos 
vultosos com os recursos do sindicato, sub-
metendo tais gastos à sua avaliação e defini-
ção de prioridades;

» Prestar contas anualmente, como define o 
Estatuto;

» Manter a comissão permanente, criada nes-
ses últimos dois anos, 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;

» Implantar o regimento interno criado pelo 
atual conselho fiscal da ADUFC, padronizan-
do e garantindo a prestação de contas;

» Manter canal de informações permanente 
para comunicação entre o setor jurídico da 
ADUFC e os sindicalizados.

IV) Atuação sindical local e nacional

» Ampliar o engajamento da ADUFC local e 
nacionalmente, pela articulação com os se-
tores mais atuantes e combativos do movi-
mento sindical nacional, principalmente o 
ANDES-SN, que tem se constituído, com suas 
120 seções sindicais e mais de 80 mil sindi-
calizados, a principal trincheira de debate e 
defesa dos interesses dos professores das ins-
tituições de nível superior e da classe traba-
lhadora brasileira;

» Consolidar a transformação administrativa 
da ADUFC em seção sindical do ANDES-SN, 
cumprindo a recente decisão da entidade, re-
ferendada no desejo político da categoria;

» Fortalecer, como seção do ANDES-SN, a uni-
dade de luta com o movimento docente de 
outras universidades e Institutos Federais, 
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. Articular-
-se às lutas empreendidas pelas seções sindi-
cais de outros estados da federação e os Fó-
runs de participação do movimento docente;

» Aproximar os Grupos de Trabalho da ADUFC 



aos Grupos de Trabalho do ANDES-SN, com a 
finalidade de ampliar a participação dos do-
centes e pensar ações de intervenção em âm-
bito nacional;

» Continuar e ampliar 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 cate-
gorias profissionais e grupos organizados da 
sociedade civil;

» Desenvolver ações que integrem, ainda 
mais, os movimentos docente, discente e dos 
técnico-administrativos, no sentido da defesa 
da universidade pública e dos direitos sociais;

» Construir ações conjuntas com a Regional 
Nordeste I do ANDES-SN;

» Participar ativamente do Fórum Permanen-
te em Defesa do Serviço Público - Ceará, Fó-
rum Estadual da Educação e Auditoria Cidadã 
da Dívida;

» Articular com as frentes parlamentares em 
defesa do serviço público, educação e ciência 
e tecnologia;

» Ampliar a atuação conjunta com as socie-

dades científicas na defesa de políticas para a 
ciência e tecnologia.

V) Espaços de debate político, atividades 
culturais e sociabilidade

» Participar do debate público de questões 
contemporâneas social e politicamente rele-
vantes;

» Organizar debates sobre questões emer-
genciais que afetam sobremaneira os direitos 
dos aposentados e dos professores da ativa;

» Realizar um congresso estadual, entre os 
professores sindicalizados, para discutir e 
construir uma política cultural e artística para 
o sindicato;

» Promover programações culturais e deba-
tes 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 sabe-
res acadêmicos-científicos produzidos pelos 
grupos de pesquisa da universidade;

» A partir dos GTs, articular ações sindicais, 
científicas e culturais para promover o diálo-
go entre pesquisadores, estudantes, profes-
sores e comunidades dos países lusófonos.
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