ADUNIOESTE: COMPROMISSO COLETIVO
Proposta Programática
Princípios e Política Sindical
1. Defesa permanente de um Sindicato combativo, democrático, construído
pela base e autônomo em relação a partidos, governos e reitorias;
2. Defesa permanentes dos direitos dos trabalhadores, da universidade
pública, dos serviços públicos e das liberdades democráticas, incluindo a
mobilização para reverter ataques e retrocessos já efetivados (Emenda
Constitucional 95/2016, Lei das Terceirizações, Reforma Trabalhista, Reforma
Previdenciária, dentre outros);
3. Divulgação à categoria das atividades e das discussões travadas no âmbito
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior
(ANDES-SN) e trazer à categoria os principais debates travados no âmbito do
ANDES-SN;
4. Produzir um informativo especial informando a categoria sobre a natureza
político-organizativa do ANDES-SN e da ADUNIOESTE como seção sindical
que integra o Sindicato Nacional;
5. Manter a participação e apoio às atividades da Auditoria Cidadã da Dívida
(Núcleo Paraná – Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida);
Defesa dos interesses da categoria, das universidades e do serviço público
1. Defender intransigentemente a Autonomia Universitária, denunciando
todas as formas de tutela ou limitação da mesma, bem como as tentativas de
ingerência política, incluindo a denúncia da imposição de candidatos não
eleitos, portanto interventores, e a luta pela revogação de toda legislação
estadual e federal que afronta a Autonomia Universitária (como é o caso da lista
tríplice para nomeação de Reitor);
2. Lutar contra a ameaça às universidades paranaenses representada pela
proposta de Lei Geral das Universidades (LGU), que ataca sua autonomia e as
condições necessárias para seu bom funcionamento;
3. Denunciar a Reforma Administrativa como ameaça de destruição das
condições de funcionamento do serviço público;
4. Defender a ampliação dos valores destinados pelo estado do Paraná ao
financiamento das atividades da Unioeste (pessoal, custeio e investimentos),
5. Apoiar o fortalecimento e consolidação do Comando Sindical Docente, que
reúne as entidades sindicais docentes do Paraná, e discutir políticas para a
construção de instrumentos efetivos de luta e de articulação com o conjunto dos
servidores públicos;
6. Realizar amplo processo de discussão com a categoria sobre as perdas
salariais acumuladas;
7. Buscar construir em conjunto com as demais entidades sindicais uma
campanha salarial unificada para 2021;
8. Retomar a discussão com os demais sindicatos docentes para o
encaminhamento de uma pauta específica dos docentes universitários, em
especial no que se refere à regulamentação de uma nova forma de acesso à classe

professor titular na carreira docente e à elevação do percentual do ATT
(Adicional de Titulação, especialista, mestre e doutor);
9. Participação regular nas reuniões dos conselhos superiores da Unioeste
(COU e CEPE);
10. Defesa específica das condições de trabalho e remuneração dos professores
temporários, combatendo toda e qualquer forma de precarização;
11. Articulação permanente com as demais entidades sindicais, estudantis e
populares das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em especial com o Sinteoeste
e os DCEs da Unioeste;
12. Acompanhar a discussão sobre o Ensino Remoto Emergencial, em especial
no que se refere à extensão da jornada de trabalho docente, à perda da
privacidade e aos gastos ocasionais produzidos (internet, energia, etc.) e às
implicações específicas para mulheres com filhos;
13. Realizar uma campanha de divulgação da importância social e o papel
econômico das universidades públicas e em especial da Unioeste, destacando
projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos;
Propostas para a Adunioeste
1. Realização de reuniões periódicas em cada um dos campi da Unioeste para
discutir as questões de interesse da categoria docente, informar sobre as ações
desenvolvidas e ouvir as demandas da categoria;
2. Criação de grupos de apoio em todos os campi da Unioeste, que auxiliem
a diretoria na realização das reuniões e atividades locais;
3. Realizar um Congresso da Adunioeste voltado à atualização dos
instrumentos de luta e formas organizativas do Sindicato, incluindo a necessária
revisão do regimento da entidade;
4. Propor no Congresso da Adunioeste a estruturação de um Conselho Sindical
reunindo representantes de todos os campi (ou centros), como instância que
auxilie o estabelecimento de contato permanente entre a direção do Sindicato e
o conjunto da categoria;
5. Realização de ampla consulta à categoria (incluindo filiados e não filiados),
buscando identificar as percepções relativas à Adunioeste e as políticas que
entendem que devem ser desenvolvidas pela entidade;
6. Realização de uma campanha de filiação no primeiro bimestre de 2021 e
manutenção permanente de políticas de filiação, incluindo-se os docentes
temporários e também docentes que em algum momento se desfiliaram do
sindicato.
7. Constituição de uma comissão de comunicação, investimento na
manutenção e aprimoramento do Boletim da Adunioeste e utilização dos canais
de comunicação do Sindicato (e-mail, lista de transmissão no WatsApp, páginas
nas redes sociais e página eletrônica);
8. Manutenção da participação nos Comitês de Resistência e Solidariedade em
todos os campi da Unioeste;
9. Integração da Adunioeste à Escola de Formação Sindical e Popular do Oeste
do Paraná;

10. Realização de uma live mensal, promovendo a discussão de temáticas do
interesse da categoria, da universidade pública e da defesa dos serviços públicos
e liberdades democráticas;
11. Apresentar periodicamente à categoria, nas assembleias, prestação de
contas da arrecadação e gasto, com informação da situação financeira da
Adunioeste;
12. Realizar atividades marcando os 20 anos da criação da Adunioeste,
incluindo a produção de um Boletim Especial e uma live comemorativa;

