
Eixos específicos

Eixos específicos definidos pelo SINTUFSC na defesa da Universidade Pública, Gratuita,
Laica, Socialmente Referenciada e Autônoma.

Formação e Políticas Sindicais:

● Retomada das reuniões regulares dos GTs (Educação, Saúde, Segurança, Carreira,
Mulheres, Aposentados), com um evento de apresentação das atribuições dos
mesmos e chamada pública para as demais reuniões;

● Constituir um programa de formação sindical dos trabalhadores da UFSC, buscando
que a sua carga-horária seja contemplada para progressão funcional;

● Promover encontros/seminários e palestras que visem formar, informar e articular a
categoria sobre temáticas emergentes e relevantes, como: aposentadoria e
previdência (inicialmente FUNPRESP); assédio moral; democracia na universidade;
desvio de função; inserção institucional dos TAEs com curso superior; inserção dos
TAEs na pesquisa e extensão, estágio probatório e avaliação de desempenho;

● Criar o Centro de Memória dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação
da UFSC e Institutos Federais;

● Realizar debates sobre o combate ao racismo, LGBTFobia, machismo e
capacitismo, com vistas a criação de uma Secretaria de Combate as Opressões no
SINTUFSC.

Administração e Gestão Financeira:

● Ampliar e intensificar a campanha de filiação;
● Continuar administrando os recursos financeiros dos trabalhadores com

transparência e responsabilidade;
● Solucionar definitivamente a situação do terreno do Pântano do Sul.

Políticas de Esporte, Social e Cultural:

● Aprimorar os eventos sociais como forma de ampliar da integração e a união dos
trabalhadores, dentro e fora da UFSC, contribuindo para a ação sindical;

● Realizar, a exemplo dos festivais de futebol suíço, outras atividades esportivas de
interesse dos filiados;

● Continuar realizando confraternizações em datas significativas para a categoria;
● Promover ações visando a integração entre os trabalhadores, de um modo geral,

assim como entre os recém-nomeados com os colegas mais antigos.

Política de Comunicação:

● Aperfeiçoar a comunicação do sindicato com os filiados utilizando as redes sociais;
● Criar condições para ocupar espaço na TV UFSC;



● Criar uma WebTV do SINTUFSC, através de vídeos postados no Youtube,
divulgando ações, eventos e campanhas voltados para a categoria e a comunidade
universitária;

● Fortalecer a comunicação sindical e popular de caráter contra-hegemônico.

Aposentados e Pensionistas e Assuntos de Previdência:

● Lutar para garantir o direito dos aposentados e pensionistas de participarem no
processo de eleição para Reitor e Vice-Reitor;

● Lutar Contra o Funpresp e pela garantia de uma previdência pública, estatal e que
cumpra seu papel como direito do trabalhador;

● Continuar na luta pelo reposicionamento dos aposentados propondo alteração da Lei
8112/90;

● Lutar pela manutenção da vinculação da folha de pagamento dos aposentados e
pensionistas ao MEC;

● Lutar em defesa da paridade entre aposentados e ativos.


