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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Ao longo de toda jornada precisamos reservar alguns 
momentos para avaliação dos caminhos percorridos e, 
claro, em se tratando de uma jornada representativa como 
a nossa, é importante expor essa jornada aos que nos 
confiaram a missão de conduzir o SINTET-UFU nos anos 
de 2016 e 2017.

Com base no princípio da transparência é que publicamos 
esta edição especial do Ligeirinho, onde relatamos todas 
as ações promovidas, até o momento, pela Coordenação 
Colegiada. 

Não foi uma caminhada fácil até o momento, no entanto, 
conseguimos algumas realizações que só foram possíveis 
em virtude do apoio e participação de toda a base na 
construção e execução destas.

Esta edição traz uma exposição cronológica dos atos, 
assembléias e projetos realizados, desde janeiro de 2016, 
quando assumimos, até o momento atual. 

Podemos citar, entre elas, a conquista da aprovação da 
Resolução que regulamenta a Flexibilização da Jornada 
de Trabalho em Turnos Contínuos (30 horas), que se 
tratava de uma demanda histórica de nossa categoria que 
se encontrava num estado de letargia, sendo objeto de 
promoção política em campanhas eleitorais e nunca saia 
dos panfletos. Conseguimos, graças ao esforço de todas e 
todos, e participação efetiva da base, vencer essa letargia.

Agradecemos o apoio de todos e todas, recebido nestes 
seis meses de gestão, e reafirmamos nosso compromisso 
em seguir atuantes, transparentes e disponíveis à nossa 
categoria. 

Aprecie esta edição, as conquistas são nossas.

Prestação de Contas
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A Coordenação Colegiada e o Conselho Fiscal da chapa “É hora de mudar” foi eleita com 853 
e 865 votos respectivamente. A posse oficial ocorreu no dia 4 de janeiro buscando fortalecer a 
luta dos Técnicos-Administrativos em Educação da UFU. De lá para cá muitas ações já foram 
realizadas. Desta forma, este é um ligeirinho que visa mostrar que o sindicato em vários aspectos 
tem se colocado ao lado dos trabalhadores. Queremos com isso destacar a importância do 
movimento sindical e prestar contas à nossa base sobre algumas das atividades que realizamos 
neste primeiro semestre de 2016 em defesa dos interesses e dos direitos da categoria.

Uma das primeiras ações da nova Coordenação Colegiada foi a panfletagem explicando como o 
sindicato iria atuar para tentar evitar o corte do adicional de insalubridade e periculosidade dos 
trabalhadores da UFU.
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No final de 2015 os trabalhadores e trabalhadoras foram surpreendidos com o reajuste abusivo 
no valor do ticket do Restaurante Universitário. Uma das estratégias para a solução foi um debate 
público sobre o tema no dia 28 de janeiro.

O SINTET-UFU apoiou e participou do ato pela democracia realizado no dia 04 de abril no Campus 
Santa Mônica. Na ocasião trabalhadores e trabalhadoras de vários setores da UFU lutaram em defesa 
da democracia. 
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Seminário - O que queremos com a nossa carreira? - 29 de março

II seminário sobre a carreira - 07 de abril

O funcionalismo público traz ao 
trabalhador e trabalhadora a tão sonhada 
estabilidade no emprego. Mas isso significa 
que a categoria estará estagnada na 
carreira? Obviamente isso não acontece. O 
trabalhador e a trabalhadora tem o direito de 
avançar na carreira, com gratificação pelo 
enriquecimento de seus conhecimentos.

No entanto, nem sempre é fácil entender 
como se dá esse avanço. Para ajudar no 
entendimento dos servidores e servidoras 
sobre o assunto, o SINTET-UFU organizou 
ao longo do semestre dois seminários sobre a 

carreira. Nas ocasiões os participantes puderam 
entender como é feito o avanço na carreira.

Além disso, puderam entender o que é o 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
(RSC), que gratifica o trabalhador e a 
trabalhadora que desenvolvem ações que 
melhoram o trabalho no setor público. 
Começou-se a discutir também o ainda 
polêmico tema dos Técnicos-Administrativos 
em Educação Substitutos. 

Com certeza muitas dúvidas ainda ficaram, e 
para isso, a tendência é que as ações caminhem 
para novos eventos assim.

Carreira
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Baile das Mães - 07 de maio

Durante o primeiro semestre a 
Coordenação de Esportes, Cultura 
e Lazer buscou recuperar 
iniciativas que haviam sido 
deixadas de lado e manteve 
aquelas já praticadas a 
algum tempo. Como 
exemplo de recuperação, 
os coordenadores da pasta, 
França e Caicó organizaram 
o Baile das Mães em 
comemoração ao dia das 
mães, evento esse que não 
acontecia a alguns anos.

Além disso, nesse primeiro 

semestre apoiou o 16º Campeonato 
de Futebol Society dos servidores 

da UFU realizado entre os meses 
de abril e maio. Práticas frequentes 
foram mantidas também, como o 

apoio ao atleta Júlio Honório 
que recebeu novos uniformes e 

já conquistou medalhas 
em competições em 
2016. O apoio ao futebol 
que acontece no Centro 
Esportivo do Glória 
todo sábado também foi 
mantido.

A coordenação garante 
que manterá o apoio a 
iniciativas que levem cultura, 

lazer e bem estar aos servidores da 
UFU. Novas iniciativas também 
devem sair do papel. 

Esporte, cultura e lazer
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As paralisações são sinais de 
alerta para com as pautas que 
ameaçam a categoria. Em toda 
luta são necessárias ações que 
mobilizem os trabalhadores 
e, principalmente, informem 
e discutam o assunto para 
que os argumentos se tornem 
mais sólidos e irrefutável. 
As paralisações são sempre 
uma boa ferramenta de 
luta, pois assim, é possível 
transmitir conhecimentos sobre 
determinada pauta e discutí-
los, no entanto cotidianamente 

fica complicado encontrar tempo 
para mobilizações tão grandes.

De janeiro até agora, foram 
três paralisações, sempre com 
pautas que reflitam diretamente 
a vida do trabalhador técnico-
administrativo. O SINTET-
UFU foi e sempre será contra 
a reforma prividenciária e 
a previdência suplementar, 
privatização dos Hospitais 
Universitários, PLP 257/2016 
(que pode retirar inúmeros 
direitos da classe trabalhadora). 
O sindicato ainda lutou e 

continuará lutando em defesa 
da educação pública e de 
qualidade, da universalidade da 
saúde pública e especificamente 
dentro da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), pela 
flexibilização da jornada de 
trabalho em 30 horas semanais 
(veja mais sobre o assunto 
ainda nesta edição). Por meio 
de seminários, debates e atos, 
foi possível o esclarecimento 
e construção de pautas sólidas 
que tornam a luta da categoria 
ainda mais importante.

Paralisações
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Outro instrumento 
fundamental na mobilização 
contínua do movimento 
sindical é a realização de 
Assembleias, que além 
de definirem os caminhos 
pelos quais o sindicato deve 
percorrer, são importantes 
no exercício democrático 
de construção da co-
responsabilidade entre a base 
e coordenação colegiada, 
uma vez que demandam 
atenção e formação contínua 
dos trabalhadores Técnicos-
Administrativos em Educação 
sobre os temas da categoria.

Neste ano de 2016 o 
SINTET-UFU realizou cinco 
Assembleias Gerais com 
pautas diversas, sempre 
primando por espaços de 
discussão, com informes 
e análise de conjuntura 
realizadas pelos participantes. 

Assembleias 
gerais
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Além disso, questões 
relacionadas à FASUBRA 
se fizeram presente, seja 
para a tiragem de delegados 
para a Plenária Nacional 
da Federação, seja para 
acompanharmos o calendário 
de Paralisação Nacional, 
construído pela nossa 
entidade representativa. 

Ressaltamos a valorização 
das Assembleias como uma das 
muitas formas de exercício da 
democracia e do entendimento 
de que as responsabilidades 
políticas devem ser tomadas 
conjuntamente. Somente 
através das Assembleias e 
Congressos podemos garantir 
o compartilhamento de 
decisões e poderemos exercer 
um mandato com soberania 
dos desejos dos Técnicos-
Administrativos em Educação 
vinculados ao SINTET-UFU.  
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O primeiro semestre de 2016 também 
foi movimentado e cheio de atividades 
incríveis para nossos aposentados e 
pensionistas. Elizete Mendes Rosa e 
Maria Laudemira da Silva Rezende, 
Coordenadoras de Assuntos de 
Aposentados, pensaram e executaram um 
planejamento extenso de atividades que 
garantisse o lazer e a aproximação dos 
aposentados e das aposentadas. 

Foram realizados passeios que integraram 
os diversos aposentados do SINTET-UFU, 
que percorreram trajetos e foram turistas 
em locais dentro da própria cidade de 
Uberlândia, sendo eles: Clube Tangará, 

Aposentados 
e pensionistas
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Reitoria UFU, Rádio e TV Universitária 
(RTU), Moradia Estudantil UFU, Praia 
Clube, Usina Amador Aguiar I. 

Além destes passeios, foram 
promovidos espaços de interação 
junto a cafés da tarde nas residências 
de Rosimeire Aparecida Martins e 
Ilse Sehn, bem como um espaço de 
reunião e debate com a Coordenadora 
de Aposentados e Assuntos de 
Aposentadoria da FASUBRA, Maria 
Loura Silveira. As atividades de Oficina 
de Artes permanecem semanalmente 
com empenho e atividades que 
estimulem as/os aposentadas/os.
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Depois de várias reuniões do Conselho 
Diretor, desde janeiro deste ano, no último dia 
10 de junho de 2016, foi aprovada a Resolução 
que autoriza a Flexibilização da Jornada de 
Trabalho em 30 horas na UFU.

O SINTET-UFU entende que o momento 
é de comemorar, por se tratar de um desejo 
da categoria que vem se arrastando há vários 
anos, porém, salientamos que esta foi a etapa 
mais difícil a se vencer, no entanto é a primeira 
etapa, outras ainda virão.

Desta forma, orientamos que devemos 
aguardar e ficar atentos às providências que 
deverão ser tomada, como segue:

Após a aprovação pelo Conselho Diretor, 
a Reitoria enviará a Resolução para colher 

parecer da Procuradoria Geral (ProGer);
Após este parecer a Resolução retornará às 

mãos do Reitor para que  publique a Portaria 
constituindo a Comissão Permanente de 
Jornada de Trabalho (CJT-UFU) 

 Esta Comissão ficará, permanentemente, 
responsável por colher as demandas dos 
setores, realizar o diagnóstico e emitir parecer 
sobre a possibilidade de flexibilização da 
jornada de trabalho

Constituída a Comissão Permanente da 
Jornada de Trabalho (CJT-UFU), ela dará 
início à implantação da flexibilização dos 
quatro setores já estudados anteriormente – 
Hospital de Clínicas, Hospital Veterinário, 
Odontologia e Bibliotecas;

Campanha pelas 30 horas
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 Estes setores elencados acima já tiveram 
todo o diagnóstico realizado, e o parecer foi 
favorável, portanto, o que resta agora é a 
'implantação, que deverá ser conduzida pela 
Comissão Permanente da Jornada de Trabalho 
(CJT)

Para os demais setores, que ainda não foram 
diagnosticados, os procedimentos deverão ser 
o seguinte:

1 – Serão disponibilizados no sítio da Progep 
(www.progep.ufu.br) , os formulários criados 
para que os setores solicitem o diagnóstico 
sobre a possibilidade da flexibilização;

2 – Na resolução foi colocado um Artigo que 

permite aos setores promoverem adequações 
para que o diagnóstico seja favorável. Por isso 
é importante se atentarem para as orientações 
disponíveis no site;

O SINTET-UFU, tão logo tenha a Resolução 
disponibilizada pela Gestão Superior, publicará 
a resolução no seu site (www.sintetufu.org) 
para que todos e todas tenham acesso.

A Coordenação Colegiada agradece 
o comprometimento dos servidores e 
servidoras que participaram ativamente das 
discussões e entende que só conseguimos 
pautar e vencer este assunto no Conselho 
Diretor graças ao esforço da nossa 
Coordenação Colegiada e do envolvimento 
de nossa categoria e dos conselheiros.
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Idealizada na concepção 
de formação da Coordenação 
Colegiada, as reuniões de setoriais 
saíram da campanha para se tornar 
algo concreto e contínuo na vida 
dos Técnicos-Administrativos 
em Educação. Por acreditar na 
importância do acompanhamento 
prévio das diferentes realidades 
dos campi e setores dentro da 
universidade, o SINTET-UFU 
realizou neste primeiro semestre, 
encontros em áreas distintas 
da UFU para debater e refletir 
sobre as especificidades que cada 
segmento e área tem na dinâmica 
de construção dos setoriais do 
movimento sindical. 

Entre outros lugares 

Reuniões 
Setoriais

Fazenda Água Limpa

Instituto de Agronomia

Campus Patos de Minas Campus Monte     Carmelo
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destacamos que as Reuniões 
de Setoriais realizadas até 
o momento ocorreram nas 
fazendas da UFU, em institutos, 
nos Campi avançados de Patos 
de Minas, Ituiutaba e Monte 
Carmelo, nos Hospitais de 
Clínicas e Veterinário da UFU 
e com Assistentes Sociais. 
Ainda há muito o que se fazer 
no sentido de organizar e 
acompanhar esses setoriais, 
para que tenham periodicidade 
e debates constantes, então para 
os próximos períodos estamos 
programando a realização 
de novas reuniões em locais 
diversos, pensando na cobertura 
de toda a universidade.

Assistentes Sociais

Hospital de Clínicas

Campus Pontal

Campus Monte     Carmelo
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A luta das mulheres é um evento constante na história 
da humanidade. Lamentavelmente, ainda contamos com 
a estatística de 13 homicídios femininos por dia, ou 
seja, a cada 1 hora e 50 minutos uma mulher é vítima 
de assassinato. Havendo inclusive um aumento de 54% 
nos feminicídios contra mulheres negras, ao passo que os 
mesmos crimes contra mulheres brancas caíram 9,8%. 

Estes fatos e tantos outros nos mostram que a luta deve 
ser constante e que a criação de formas de conscientização, 
debate e engajamento das mulheres deve ser incentivada. 
A construção de atividades pela Coordenação de Políticas 
Sociais Antirracista, representada por Maria José 
Nascimento Fabiano e Maria Auxiliadora Gomes da Cruz, 
foi intensificada e esse ano construímos uma semana com 
atividades de luta pelo Dia Internacional da Mulher, com 

Mulheres
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exibição do filme “As Sufragistas” e debate acerca da 
construção de políticas de gênero na universidade. 

Além disso, de lá pra cá foi organizado e vem sendo 
fortalecido o Grupo de Trabalho (GT) de Mulheres 
do SINTET-UFU, que é aberto a toda mulher da 
comunidade acadêmica para pensar e atuar em prol 
da materialização desse fortalecimento das políticas 
de gênero na UFU. Foram três GTs realizados até o 
momento e a ideia é que permaneçam com periodicidade 
mensal. Da formação do grupo, foi tirado um projeto 
com planos para se fazer presente no calendário do GT, 
que são os Cine Pipoca e Gênero. A primeira edição 
ocorreu em junho com a exibição do documentário 
“The Hunting Ground”, que trouxe o debate acerca da 
violência sexual nas universidades.
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O SINTET-UFU buscou em todo 
primeiro semestre de 2016 incentivar e 
apoiar iniciativas que fossem construtivas 
aos Técnicos-Administrativos em 
Educação. Nesse aparente pouco 
tempo, muito foi realizado, desde 
campanhas como o Maio Amarelo de 
conscientização no trânsito, e o Junho 
Vermelho de doação de sangue, até 
cartilhas sobre o PLP 257/2016 para 
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explicar o reflexo que esse projeto 
terá na vida dos trabalhadores e 
trabalhadoras, e atividades de formação 
e debate. Promovemos também o 
encontro de secretários e secretárias 
para buscar alternativas para melhoria 
do trabalho e diálogo entre todos. A 
parceria com a ADUFU que já vem 
de longa data permaneceu fortalecida. 
Muito tem sido pensado e está por vir!
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Desde o final do ano de 2015 a UFU 
se organiza em torno da construção do 
processo de Estatuinte da universidade. O 
SINTET-UFU tem presença fixa e valoriza 
essa iniciativa, além de tomar para si parte 
da responsabilidade sobre a elaboração 
das diretrizes norteadoras da universidade 
para os próximos períodos. Para estamos 
sempre preparados e construirmos junto 

aos demais Técnicos-Administrativos em 
Educação, realizamos diversos espaços de 
reunião com os Técnicos Estatuintes, a fim 
de pensarmos em unidade sobre os pontos 
a serem amadurecidos e definidos neste 
processo, que encontra-se em construção. 
Reforçamos a importância destes espaços 
para o exercício democrático da UFU e pelas 
práticas do SINTET-UFU.

A Coordenação de Imprensa e 
Comunicação, representada por Maria 
Cristina Sagário e Rodrigo Soares Porto, 
realizou neste início de 2016 diversas ações 
no intuito de fortalecer a identidade da 
comunicação sindical do SINTET-UFU. 
Alcançamos a esperada meta de 2 mil 
curtidas em nossa página na rede social 
Facebook, que dinamizou nosso canal de diálogo 
com os sindicalizados e a população em 
geral. Realizamos uma coletiva de imprensa 
sobre o estatuto da FAEPU junto da ADUFU, 

permanecemos com a realização do “Fala 
SINTET-UFU” e das publicações do Ligeirinho, 
agora mais sustentável, sendo impresso papel 
reciclado. Entretanto, a cara nova da nossa 
comunicação chegou e vem sendo construída 
passo a passo, seja na produção de peças 
gráficas, com estética moderna, seja no projeto 
de fortalecimento do perfil editorial que orienta 
nossas publicações. Para o próximo semestre 
trabalharemos para aprimorar e fortalecer 
as mídias do SINTET-UFU para a comunidade 
UFU e as cidades em que a UFU está presente.

Estatuinte

Comunicação
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Ligeirinho 478

Janeiro 

Ligeirinho Especial
Dia Internacional das 
Mulheres

Março

Ligeirinho Especial
HCU-UFU

Março

Ligeirinho 480

Abril

Ligeirinho 481

Maio

Ligeirinho 479

Fevereiro
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O que podemos fazer no futuro?

Nacionalmente, o ano de 2016, 
tem sido marcado por muitas lutas 
por parte da classe trabalhadora. 
Envolto em uma inconstância nas 
diretrizes políticas, a educação, que 
outrora havia sido alvo de atenção 
do Governo Dilma com slogan de 
“Pátria educadora”, viu-se relegada a 
uma prática de políticas que visaram, 
ao invés dos investimentos, os cortes 
e a contenção nos gastos. Além 
disso, em um processo que dividiu as 
opiniões e as perspectivas da classe 
trabalhadora, o impeachment da 
presidente Dilma, foi marcado por 
delações, escândalos e denúncias 
que deixaram transparecer o pouco 
interesse que os “representantes do 
povo” têm para com aqueles que 
os elegeram. Neste processo, Temer 
assumiu o Governo e não trouxe 
nenhuma expectativa positiva para 
os trabalhadores e trabalhadoras, 
ao contrário, há o aprofundamento 
dos ataques aos nossos direitos. A 
PLP 257/2016, ou a “Ponte para 
o futuro”, aponta um horizonte 
de perdas, assim como também a 
reforma na previdência que modifica 
mais uma vez o tempo computado 
para a aposentadoria. 

Na Universidade Federal de 
Uberlândia, as lutas não são 
diferentes. É inegável que a jornada 

de 30 horas foi uma conquista 
no Conselho Diretor (CONDIR). 
Contudo, a implantação das 30 horas 
é um processo que necessitará ainda 
de muito diálogo e organização 
por parte dos trabalhadores\as. 
Acreditamos que mesmo assim, 
a exemplo do passado, a nossa 
vigilância se fará necessária no 
sentido de não a perdermos mais. 
Só assim poderemos garantir que 
a jornada flexibilizada de trabalho 
não venha a ser apenas mais um 
instrumento das 
p l a t a f o r m a s 
e l e i t o r a i s 
dos futuros 
candidatos a 
reitores da UFU. 
Este é um dos 
nossos grandes 
desafios, pois, 
em um cenário 
já conturbado, 
de muita luta, 
devemos centrar 
esforços em novas conquistas e estar 
atentos a novas ameaças. 

As expectativas nos apontam para 
a intensificação, considerando que 
assuntos, tais como a precificação 
do Restaurante Universitário (RU), 
a reforma da previdência, o próprio 
PLP 257, o cumprimento do acordo 

Da Coordenação Colegiada

da última greve, a qualificação 
e capacitação dos trabalhadores 
e trabalhadoras, a melhoria das 
condições de trabalho, as melhorias 
das condições de nosso Hospital 
de Clínicas, o respeito para com as 
mulheres, os LGBTs e os negros/
as, pela gratuidade do ensino nas 
universidades, a visibilidade dos 
técnicos-administrativos enquanto 
uma importante categoria na 
universidade, enfim, são assuntos não 
totalmente resolvidos que só a união, 

força e conjunto 
dos trabalhadores e 
trabalhadoras serão 
capazes de resultar 
em vitórias.

Estamos às 
vésperas de 
recomposição de 
nossos Conselhos 
Superiores, da CIS 
e da efetivação das 
novas proposições 
da Estatuinte, e, em 

todos estes espaços é importante que 
o servidor ou servidora se coloque à 
disposição para colaborar, votando 
ou participando efetivamente, para 
que juntos possamos vencermos 
mais esta batalha.
Desta forma, fica evidente que as 
conquistas consolidadas não devem 
ocasionar um relaxamento da luta, 
antes,  o SINTET-UFU convida aos 
trabalhadores e trabalhadoras de 
sua base para construirmos juntos 
novas ações com vistas à melhoria 
de nossas condições de trabalho, 
à eliminação de nosso meio das 
situações de assédios e à construção 
de um movimento forte.

As conquistas já foram 
consideráveis nestes seis primeiros 
meses, mas a nossa expectativa é ter 
você, servidor e servidora, do nosso 
lado, nos próximos seis meses, afinal 
o sindicato somos todas e todos nós.

“Conquistar é 
transpor barreiras, 
vencer desafios, e 
alcançar a vitória 
almejada na luta 

do dia a dia.” - 
Iolanda Brazão


