
SINDICATO

Vem aí o II Congresso do SinTUFABC
Política, educação e sindicatos: novos caminhos para a conscientização e resistência dos 

trabalhadores

Em março os TAs da UFABC 
terão mais uma oportunidade para 
discutir sobre carreira e os rumos de 
seu Sindicato com a realização do II 
Congresso da categoria a acontecer 
entre os dias 22 e  24 de março de 
2016. O Congresso também opor-
tunizará aos TAs análise da con-
juntura política nacional, discutir 
e correlacionar a sua carreira ao 

debate sobre educação, opressões e 
as minorias sociais e avaliar o Esta-
tuto do SinTUFABC propondo al-
terações e acréscimos. Além disso, 
nos dois dias iniciais estão previstos 
grupos de trabalho que visam defi-
nir ações a fim de organizar o pró-
ximo biênio de lutas sindicais, para 
apreciação e votação da categoria 
na plenária final do Congresso.       

A abertura acontecerá no campus 
de São Bernardo do Campo e os de-
mais dias no campus Santo André.

A coordenação do SinTUFABC 
em parceria com os TAs do con-
selho de representantes setoriais, 
definiram a programação e os 
nomes de cada palestrante, que 
em breve serão amplamente di-
vulgados para toda a categoria.
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Dia 22 Dia 23 Dia 24

8:00 Café da manhã
Café da manhã Café da manhã

9:00 Abertura

10:00

Mesa: Conjuntura nacional e 
os sindicatos

Local: Auditório principal, 
Bloco Beta

Mesa: Da violência contra as 
mulheres: sua cor, seu corpo 

e seu trabalho
Local: A 112-0, Bloco A

Mesa: Sindicato somos nós: 
trajetória e desafios em meio 

a retirada de direitos
Local: A 112-0, Bloco A

13:00 Almoço Almoço Almoço

14:00 GTs GTs

Assembleia estatutária
Local: A 112-0, Bloco A16:00

Mesa: A função social da edu-
cação

Local: Auditório principal, 
Bloco Beta

Mesa: Carreira e Condições 
de Trabalho

Local: A 112-0, Bloco A
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No dia 15 de fevereiro, como ati-
vidade preparatória para o II Con-
gresso do SinTUFABC, o sindicato 
promoveu a atividade “Democra-
cia e a Universidade que Quere-
mos”. Os convidados a comporem 
a mesa foram o professor de polí-
ticas públicas da UFABC Sidney 
Jard e o nosso colega Alexsandro 
Carvalho, ex-cooordenador geral 
do SinTUFABC e atualmente téc-
nico-administrativo na UNIFESP. 

Na atividade, os convida-
dos discorreram sobre os con-
ceitos de democracia no decor-
rer da história e também nas 
universidades, finalizando com 
os limites e as possibilidades na 
UFABC, com a luta pela paridade 
e transparência das informações.

O congresso sindical é um dos 
principais momentos de comuni-
cação e trocas entre o Sindicato e a 
categoria; para contribuir com pro-

postas de atividade pré congresso 
ou com os debates que ocorrerão no 
Congresso, envie email para conta-
to@sintufabc.org.br . Participem!

# J u n t o s S o m o s F o r t e s

Mais informações sobre o II Con-
gresso do SinTUFABC acompanhe: 

www.sintufabc.org.br/congresso2016

SinTUFABC realiza atividade sobre 
democracia na universidade

E como anda o acordo de greve?!
No último dia 12, a coorde-

nação do SinTUFABC pautou na 
primeira mesa de negociação com 
a Reitoria deste ano, retorno dos 
encaminhamentos sobre os itens 
do acordo de greve 2015. Assumin-
do não estarem de posse de todas 
as informações, os representantes 
da Reitoria formalizaram o retor-
no, por e-mail no último dia 23/02.

Dos 15 itens acordados, ape-
nas os destacados abaixo tiveram 
algum encaminhanento real, os 

demais a Reitoria manteve a pos-
tura assumida durante a greve, 
com respostas evasiavas e, algu-
mas vezes, diferente do que foi 
solicitado. O acesso a resposta 
completa da Reitoria pode ser en-
contrado  na página do SinTUFABC.

Item 1 (Elaboração da porta-
ria sobre jornada de trabalho e 
30h): “O grupo finalizou seus tra-
balhos e entregou à Reitoria em 18 
de dezembro de 2015 proposta de 
portaria que dispõe sobre a jornada 

de trabalho dos servidores técnico-
-administrativos da UFABC. Neste 
momento aguardamos o retorno do 
Reitor para uma reunião de apre-
sentação do documento e conside-
rações. A previsão é que tal reunião 
aconteça até o final de fevereiro.”

Item 3 (Retomada da CCQP): 
“Portaria nº 516/2015 – Designa 
a Comissão Eleitoral Responsá-
vel pela Condução do Processo 
de Eleição de Membros do Comi-
tê de Capacitação e Qualificação
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de Pessoal (CCQP). A Comissão já está 
em atividade e deverá observar o prazo 
de 45 dias para conclusão dos seus traba-
lhos, a contar de 01 de fevereiro de 2016.”

Item 8 (Disponibilização de 
mais vagas aos servidores em 
cursos de idiomas): “[…] No que 
se refere à contratação de empresa 
para “absorver a demanda que não 
seja atendida pelos próprios servi-
dores da UFABC” em sua atuação 
como instrutores de cursos de lín-
guas da ARI, é necessário informar 
que a Divisão de Idiomas, entre os 
meses de setembro e outubro de 
2015, reuniu-se com diferentes es-
colas de inglês, para levantamento 
de preços de cursos in company e 
elaboração de relatório a respeito 
do custo da oferta de nossos cursos 
em comparação ao custo de con-
tratação de escolas especializadas. 
[..] a Assessoria de Relações Inter-
nacionais acordou com a SUGEPE, 
os seguintes prazos e atividades:

- De fevereiro a maio de 2016: 
aplicação de teste de nivelamen-
to pela SUGEPE e ARI aos ser-
vidores técnico-administrativos, 
para mapeamento da demanda 
em diferentes níveis linguísticos;

- De fevereiro a junho de 
2016:    instrução do proces-
so de   contratação de esco-
la de idiomas pela  SUGEPE;

- Julho de 2016: relatório fi-
nal das atividades desenvolvidas.”

Item 10 (Segurança química): 
“A Reitoria elaborou minuta de por-
taria que regulamenta as responsa-
bilidades circunscritas no âmbito 
das comissões e divisões que tra-
tam dos aspectos de segurança la-
boral e ambiental da UFABC. Den-
tre outras decisões, a portaria cria 
o Sistema Integrado de Segurança 
(SISeg), cujo escopo de atuação é 
a segurança laboral e ambiental no 
âmbito das atividades dos labora-
tórios didáticos e laboratórios de 
pesquisa da universidade e da sua 
infraestrutura de apoio, bem como 
os insumos, reagentes, materiais, 
organismos e resíduos utilizados 
ou produzidos nesses laboratórios, 
mas não abrange aspectos relacio-
nados à segurança pública, segu-
rança da informação e segurança 
patrimonial, para os quais há ins-
tâncias e instrumentos normativos 
próprios. A minuta de portaria foi 
enviada aos envolvidos para mani-

festação sobre seu conteúdo. Porém, 
ainda não houve retorno de todas 
as áreas, o que está previsto para 
ocorrer até final de março/2016.”

Item 11 (Plano de saúde cole-
tivo): “Em janeiro a DSQV/SUGE-
PE realizou reunião com SinTU-
FABC para relatar os andamentos 
do trabalho. Ações internas estão 
em andamento para realização da 
pesquisa à comunidade acadêmica 
para obter dados a subsidiar a fina-
lização do termo de referência. A 
pesquisa está programada para ser 
lançada a partir de 01 de março.”

Item 13 (subitem ‘fraldário’): 
“Foi aberto o Processo Adminis-
trativo N° 23006.001634/2015-10, 
pelo Sistema de Registro de Pre-
ços, que segue hoje com o respec-
tivo Termo de Referência para 
a ProPladI para demais trâmi-
tes; Informamos a alocação dos 
fraldários em ambos os campis:

Campus Santo André:

• Bloco A: 04 (sanitários masculino 
e feminino no térreo e no 1º andar);
• Bloco B: 02 (sanitários mas-
culino e feminino no térreo);
culino e feminino no térreo);

Destaque da mesa de negociações:

Sobre a portaria da Reitoria 
que institui GT para elaborar 
proposta de Fundação de Apoio 
para a UFABC, o SinTUFABC 
protocolou em mesa de nego-
ciação o Ofício n.03/2016 que 
solicita interrupção dos traba-
lhos deste GT a fim de discutir 
o tema em mesa e garantir que, 
no mínimo, o GT possua repre-
sentação dos diferentes grupos 
que compõe a comunidade aca-
dêmica. Representantes da Rei-
toria pediram que os TAs aguar-

dem retorno de férias do reitor.

Acordo de Greve:

A retomada da CCQP é um 
dos itens mais relevantes da atual 
pauta de reivindicações dos TAs 
por ter relação com vários outros 
itens relacionados a carreira. O 
atual regimento da CCQP diz em 
seu art. 3o que “terá como fina-
lidade a elaboração e gestão das 
Políticas de Capacitação e Qua-
lificação de Pessoal Técnico-ad-
ministrativo”; por esse motivo a 
coordenação geral do SinTUFA-

BC acredita que “será possível 
alcançar outros itens da pauta 
de reivindicações, direta e indi-
retamente, tais como política de 
participação em evento, cursos de 
mestrado e especialização e maior 
liberação para TAs estudantes”.

Em breve os TAs terão que ele-
ger 2 representantes, os demais 
membros são indicações da Suge-
pe, ProPlaDi e CIS (Comissão In-
terna de Supervisão da Carreira). 
Acompanhe o edital de eleição, 
se inscreva, vote! O Regimento 
da CCQP pode ser encontrado 
no link http://bit.ly/1UiKsnG.

EM TEMPO
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Novidades no SinTUFABC

EXPEDIENTE

BOLETIM DO SinTUFABC é uma publicação do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Universidades Federais do ABC.

SEDE: Avenida dos Estados, 5001, 11º andar, Bloco B, campus 
Santo André – Santo André – São Paulo.

SITE: www.sintufabc.org.br • E-mail: contato@sintufabc.org.br • Facebook: sintufabc.oficial

Campus São Bernardo do Campo:

• Bloco Alfa 1: 02 (sanitários mas-
culino e feminino no térreo);
• Bloco Alfa 2: 02 (sanitários mas-
culino e feminino no térreo);
• Bloco Beta: 02 (sanitários mas-

culino e feminino no térreo).”

Item 14 (Restaurante Universi-
tário): “O GT não foi nomeado até 
esta data (23/02/2016) em razão de 
algumas áreas não terem indicado 
seus participantes ( DCE, APG).”

Vale lembrar que os itens 12 
(retirada de livros pelos terceiriza-
dos na Biblioteca)  e 15 (liberação 
da Coordenação do SinTUFABC) 
já entraram em vigência ime-
diatamente após o fim da greve.

A partir de março de 2016 os 
TAs filiados ao SinTUFABC pode-
rão contar com plantões de advoca-
cia às quintas-feiras, a cada quinze 
dias, na sede do SinTUFABC, cam-
pus Santo André, Bloco B, 11º andar 
e também no campus São Bernardo 
do Campo, em dia a ser estabelecido.

O grupo responsável está re-
presentado pelo advogado Dr. 
Avanilson Araujo. Dúvidas so-
bre os serviços abarcados neste 
atendimento e/ou agendamen-
to de horário, envie email para: 
assuntosjuridicos@sintufabc.org.br.

Essa e outras vitórias só se viabi-

lizam com o apoio da categoria atra-
vés da filiação e do pagamento das 
mensalidades. E, neste sentindo, a 
Coordenação Geral lança campa-
nha de filiação e de arrecadação, 
pelo empoderamento e defesa de um 
sindicato de luta e independente:


