
Somos fortes pela base 
e a base é você.

Cartilha Campanha de Sindicalização

Já se 
sindicalizou?



Um a mais 
é muito mais

Conheça o ANDES-SN 
e junte-se a nós

Organizamos esta cartilha para que docentes 
de todo o país possam conhecer melhor o 
ANDES-SN e se inteirar dos nossos objetivos, 
planos e metas.

Aqui, você, professor, terá acesso aos principais 
temas do Sindicato e ao nosso mais importante 
objetivo: fortalecer a luta para reverter o 
intenso processo de mercantilização do 
conhecimento, e seguir em defesa da Educação 
Pública, Gratuita e de Qualidade.

Este é o maior desafio dos educadores 
brasileiros, que só será superado com a 
participação de todos. Junte-se a nós! 
Afinal, um a mais é muito mais.
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O que a Constituição Federal diz
Sobre os Sindicatos

Por que se 
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Mais de 30 anos 
      de força conjunta

Uma nova organização,      
        uma nova estrutura
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              um documento ‘vivo’

          Ações que marcaram 
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Nosso trabalho não para: 
    há sempre novas questões 

Ín
di

ce

         As principais 
reivindicações atuais

         O ANDES-SN é mais forte 
com a participação de todos!

13

4

5

7

8

9

11

12

14

16



ANDES-SN - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO4 5CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO - ANDES-SN

Pensar conjuntamente e interferir articulada-

mente nas questões que dizem respeito à edu-

cação pública e à defesa dos direitos dos pro-

fessores é um dos fundamentos do ANDES-SN. 

E essa é, também, uma das maiores vantagens 

de se sindicalizar, pois agir em grupo é sempre 

muito mais eficaz e producente que agir indi-

vidualmente. Mas, apesar de estarmos unidos 

pelas mesmas ideias, as individualidades de-

vem ser respeitadas. É o respeito às individua-

lidades que faz um coletivo forte. Por isso, a 

democracia e a liberdade de pensamento e ex-

pressão são a base do ANDES-SN, que rompeu 

com a estrutura sindical autoritária implantada 

no Brasil na década de 30 e se consolidou pela 

organização de base nos locais de trabalho.

O respeito às 
individualidades 
é a base de um 

coletivo forte

EDUCAÇÃO
PÚBLICA DE
QUALIDADE

Esses são os principais direitos dos nossos  

sindicalizados:

• Votar e ser votado para os cargos de repre-

sentação.

• Apresentar propostas, sugestões ou represen-

tações.

• Participar diretamente das deliberações.

• Participar de Grupos de Trabalho.

• Recorrer das decisões da Diretoria.

• Permanecer sindicalizado do ANDES-SN em 

caso de revogação da homologação da Seção 

Sindical ao qual estava vinculado.

Por que se 
         sindicalizar?

Há mais de três décadas, professores de todo 

Brasil que vinham se organizando em Associa-

ções de Docentes (tanto em instituições públi-

cas como particulares) fundaram a ANDES – As-

sociação Nacional dos Docentes das Instituições 

de Ensino Superior.

Em 1988, logo após a promulgação da nova 

Constituição, a ANDES tornou-se o ANDES – SIN-

DICATO NACIONAL, por decisão do II Congresso 

Extraordinário do Rio de Janeiro. Com a criação 

do Sindicato Nacional, os docentes passaram 

a se filiar a uma única entidade. Ficou estabe-

lecido que a Seção Sindical é indissociável do  

Reunião durante greve das instituições federais de 
ensino superior - Paraná - 1982

Passeata dos 
docentes por 
mais verbas para 
a Educação - 
Curitiba - 1984

Mais de 30 anos 
      de força conjunta

ANDES-SN, constituindo-se na sua menor ins-

tância organizativa e deliberativa, com regimen-

to próprio aprovado pela assembleia geral e com 

autonomia política, administrativa, patrimonial e 

financeira dentro dos limites do Estatuto.

Da mesma forma, ficou estabelecido, de acordo 

com esta autonomia, que as Seções Sindicais 

estabeleçam a contribuição de cada sindicaliza-

do. É recomendado que esta contribuição seja 

padronizada no patamar de 1% da totalidade 

dos vencimentos ou remuneração de cada sin-

dicalizado. Também já foi definido que cabe ao 

ANDES-SN o equivalente a 0,2% (dois décimos 

por cento) da totalidade dos vencimentos ou 

remuneração de cada sindicalizado, cabendo  

às Seções Sindicais - como fiéis depositá-

rias destas contribuições - fazer o repasse ao  

ANDES-SN da parte que lhe couber.
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Participação indígena na Marcha Nacional 
da Educação - Brasília - 2001

Marcha contra a Reforma da 
Previdência - Brasília - 2003

Plenária SPF define luta contra Reforma 
da Previdência - Brasília - 2003

Docentes impedidos de entrar na sede da 
CUT, onde a criação do Proifes ocorreu a 
portas fechadas - São Paulo - 2008

Ato em frente ao MEC - 
Brasília - 1995

Representantes do ANDES-SN 
negociam com Ministro da 
Educação - 2003

Pres. do ANDES-SN em ato pró-impeachement 
do Governo Collor - Curitiba - 1992

Ato no Congresso 
Nacional para 

reivindicação de 
10% do PIB para a 
Educação - Brasília 

- 2013

Ato durante a 
greve - Brasília 
- 2012

No período final da ditadura militar - justamen-

te no momento em que os movimentos sociais 

revigorados na luta por seus direitos impunham 

a retomada da vida democrática - surge a nova 

organização de professores, que se apresenta-

va junto com diversas organizações de traba-

lhadores como símbolo radical de rompimento 

com a estrutura autoritária do sindicalismo ofi-

cial vigente no país. 

 

Uma nova concepção de organização sindical 

se delineou:

• Estabelecida pela vontade dos seus filiados, 

comprometidos com a sua sustentação e con-

tra a cobrança de qualquer taxa compulsória, 

como o imposto sindical.

• Integrada com a classe trabalhadora, no estri-

to cumprimento das deliberações da categoria 

docente, independente do Estado, de partidos 

políticos, dos governos e das administrações 

das Instituições de Ensino Superior.

• Organizada de forma horizontal nos locais 

de trabalho, tendo como instância primordial 

de deliberações a Assembleia Geral e como 

instâncias nacionais o CONAD - Conselho do  

ANDES-SN - e o Congresso, instância máxima 

da entidade, composto pelos delegados repre-

sentantes das Seções Sindicais. 

• Marcada por um novo fazer sindical, indepen-

dente e autônomo para além dos interesses 

imediatos e do puro economicismo, circunscre-

Uma nova organização,      
        uma nova estrutura7o Congresso Nacional do 

ANDES-SN - Juiz de Fora - 1988
Sadi e ministra Dorothea Werneck 
na assinatura do Registro Sindical do 
ANDES-SN - Brasília - 1990
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vendo a todos que, pelo trabalho, integram-se 

a um processo histórico libertador, contra a ex-

ploração sob qualquer forma, e que propicie a 

transformação e o seu desenvolvimento pleno.

• Esteada no princípio básico da Educação Pú-

blica Gratuita e de Qualidade, de acesso univer-

sal, direito de todos e dever do Estado, e fun-

damento de um Sistema Nacional de Educação 

democrático articulado de todas as modalida-

des de ensino.

• Empenhada na defesa dos docentes, ativos 

e aposentados, com direito a uma carreira e 

a condições de trabalho que lhes permitam a 

realização profissional enquanto educadores 

e como parte de um projeto de trabalho de 

responsabilidade coletiva, que comprometa 

professores e professoras com o fazer para a 

transformação e o avanço da humanidade.

• Comprometida com a construção e consolida-

ção da Universidade Pública e Gratuita, Autôno-

ma, Democrática e de Qualidade socialmente 

referenciada, locus do Saber, da Ciência, da Téc-

nica, das Artes e da Cultura, em diálogo per-

manente com todos os brasileiros na busca de 

caminhos que favoreçam o estabelecimento de 

uma sociedade realmente democrática, iguali-

tária e justa.

O Estatuto do ANDES-SN:   
              um documento ‘vivo’

O Estatuto do ANDES-SN descreve (desde sua 

criação, em 1981) todas as características for-

mais do Sindicato - fins, sede, duração, estru-

tura organizativa, conselho, diretoria, Seções 

Sindicais, eleições, patrimônio e finanças - e 

também os direitos e deveres de seus sindica-

lizados.

O Estatuto não é, entretanto, um documento 

rígido. Ele é passível de alterações e/ou atua-

lizações, o que sempre ocorre durante os Con-

gressos Anuais do ANDES-SN.

O Estatuto completo 
do ANDES-SN está em nosso 

site - link: Documentos

andes.org.br

O ANDES-SN fortaleceu-se pela garra e esfor-

ços de professoras e professores que compõem 

o Movimento Docente, tanto de Instituições de 

Ensino Superior Públicas quanto Particulares.

Por isso, o ANDES-SN consolidou uma posição 

de respeito e legitimidade junto à socieda-

de justamente pela fidelidade aos princípios 

nos quais tem se ancorado e aos esforços na 

construção de um novo fazer sindical que faz 

convergir os interesses dos professores com os  

objetivos reais de avanço histórico da socieda-

de. Com este escopo, tem realizado uma tra-

jetória de lutas que o mantêm atual, 

vivo e presente na vida brasileira.

Entre tantas, destacam-se:

• Os esforços pela democratização do país.

• A luta pela liberdade de organização sindical.

• As Diretas, Já!

• Plataforma com as propostas dos professores 

para a Constituinte Brasileira.

• O movimento da Ética na Política: Fora Collor!

• A proposta do ANDES-SN para a Universidade 

Brasileira.

          Ações que marcaram 
                          a educação e 
       a história do país
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Por que separar PLANO DE CARREIRA e REIVINDICAÇÃO SALARIAL? 

Não podemos aceitar acordos que aprofundem a desestruturação, 
que omitam quaisquer conceitos e critérios típicos de uma carreira 
docente do texto da lei, e que retirem o significado de um piso por 
falta absoluta de relações entre níveis, classes, regimes de trabalho 
e titulações, ‘rifando’ segmentos da categoria.

• A defesa intransigente da Autonomia Univer-

sitária, de acordo com o preceito expresso na 

Constituição.

• Criação do Fórum Nacional em Defesa da Es-

cola Pública, juntamente com outras entidades 

sindicais, científicas e movimentos sociais bra-

sileiros.

• Desenvolvimento de propostas para a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

• Elaboração do Plano Nacional de Educação da 

Sociedade Brasileira-PNE, a partir de Congres-

sos de Educação realizados com outras entida-

des do setor.

• Unificação das carreiras das Instituições Fe-

derais de Ensino Superior, fundacionais e au-

tárquicas.

• Articulação das lutas das Instituições de Ensi-

no Superior Estaduais.

• Luta para garantir a Autonomia Universitária 

tendo como referência a vinculação de verbas 

nos orçamentos estaduais.

• Defesa intransigente dos professores das Ins-

tituições do Ensino Particular com direito a car-

reira e condições dignas de trabalho e respeito 

à organização acadêmica.

• Manutenção do ensino público gratuito nas 

instituições públicas de ensino superior contra 

a sanha de setores neoliberais.

• Luta ferrenha contra a intervenção do merca-

do na universidade pública e tentativas de sub-

metê-la aos interesses privatistas.

Hoje, as questões que mais afetam os professo-

res em relação aos salários e plano de carreira 

são: a intensificação do trabalho, a degradação 

do ambiente acadêmico, a remuneração muito 

baixa e crescentemente vinculada ao cumpri-

mento de metas e a falta de planos de carreira. 

Os contratos precários, em geral não renová-

veis ao final dos períodos acadêmicos cresce-

ram muito também nas instituições públicas, 

em um movimento claramente inconstitucional. 

Os docentes nas instituições privadas também 

sofrem precarização e perdas de direitos. Os 

professores são, em geral, muito mal remune-

rados e os mínimos direitos trabalhistas não 

são respeitados. Há uma ostensiva repressão a 

uma organização sindical dos docentes das ins-

tituições particulares. Isso já foi, inclusive, mo-

tivo de denúncia do ANDES-SN à Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o que resultou 

em uma notificação grave ao governo brasileiro.

O tamanho da desvalorização que tem sido im-

posta à condição do professor pode ser medida 

pelo abandono ou recusa dos jovens a ingres-

sar nos cursos de licenciatura, os cursos para 

formação de professores. Estes têm convivido 

com sobra de vagas, mesmo aqueles gratuitos, 

de boa qualidade e localizados bem próximos a 

estudantes em potencial.

Nosso trabalho não para: 
    há sempre novas questões  

NOSSA LUTA É EM NÍVEL NACIONAL

As universidades estaduais não 
devem lutar somente em âmbito 
estadual. Nossa luta é conjunta 
e em nível nacional. É importante 
a vinculação de recursos para 
funcionamento autônomo e 
democrático das universidades em 
todas as esferas federadas.
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 O porquê da CARREIRA ÚNICA

A função docente e suas atribuições são 
as mesmas nas instituições federais 
de ensino. Por isso, a explicitação da 

concepção com que trabalha o Governo 
é condição preliminar para que se possa 

estabelecer um diálogo efetivo no sentido 
da construção da carreira única para os 

docentes de 1º, de 2º e de 3º graus.

Três conceitos muito caros para as universida-

des, construídos internacionalmente no debate 

da melhor tradição humanista, foram conquis-

tados na Constituição brasileira: autonomia 

vinculada à indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, o padrão de qualidade e 

a democracia.

Estas características deveriam sustentar as 

universidades públicas como instituições de  

Estado, do povo brasileiro atual e futuro, e não 

meras repartições executoras de programas, 

ou compromissos eleitorais de  

governos de plantão, sejam 

quais forem.

As entidades representativas dos 

professores e dos estudantes, en-

tre elas o ANDES-SN, vêm cobrando 

As principais 
    reivindicações atuais

historicamente a expansão da universidade 

pública, gratuita, socialmente referenciada até 

o atendimento pleno da demanda social. Hoje 

em dia, além de reivindicações pragmáticas de 

cargos para professores que sejam capazes de 

cobrir as turmas abertas, salas de aula, labora-

tórios e bibliotecas, o movimento grita, reivin-

dicando que sejam respeitadas e valorizadas 

aquelas características constitucionais. Mas a 

expansão imposta às universidades federais (do 

tipo Reuni e seus congêneres em alguns esta-

dos da federação) desrespeita aqueles pilares 

constitucionais e mina o futuro por derrubar o 

papel de referência na busca do padrão unitário 

de qualidade para as universidades.

O sistema está forçando o aligeiramento cur-

ricular em muitas áreas, a intensificação do 

trabalho docente em precárias condições, de 

forma que se torna impossível a dedicação in-

dissociável com a pesquisa e a extensão, além 

de compelir para a estratificação entre insti-

tuições e entre campus da mesma instituição. 

Tudo isto com métodos de inversão sistemática 

do sentido do poder e a desqualificação dos es-

paços de deliberação coletiva, os colegiados das 

instituições.

           

A construção das universidades se dá cada vez 

menos a partir da base, de onde o ensino, a pes-

quisa e a extensão se realizam e formulam cri-

ticamente sobre si mesmo e sobre a instituição.

Art. 8º - É livre a associação profissional ou 

sindical, observando o seguinte:

I - A lei não poderá exigir autorização do Es-

tado para fundação de sindicato, ressalvado o 

registro no órgão competente, vedadas ao Po-

der Público a interferência e a intervenção na 

organização sindical;

II - É vedada a criação de mais de uma 

organiza ção sindical em qualquer grau, 

representativa da categoria profissional ou 

econômica, na mesma base territorial, que 

será definida pelos trabalhadores ou emprega-

dores interessados, não podendo ser inferior à 

área de um município;

III - Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in-

teresses coletivos ou individuais da categoria, in-

clusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - A assembleia geral fixará a contribuição 

que, em se tratando de categoria profissional, 

será descontada em folha, para custeio do sis-

tema confederativo da representação sindical 

respectiva, independente da contribuição pre-

vista em lei;

V - Ninguém será obrigado a filiar-se ou man-

ter-se filiado a sindicato;

VI - É obrigatória a participação dos sindicatos 

nas negociações coletivas de trabalho;

VII - O aposentado filiado tem direito a votar e 

ser votado nas organizações sindicais;

VIII - É vedada a dispensa do empregado sin-

dicalizado a partir do registro da candidatura a 

cargo de direção ou representação sindical e, se 

eleito, ainda que suplente, até um ano após o 

final do mandato, salvo se cometer falta grave 

nos termos da lei.

Parágrafo Único - As disposições deste artigo 

aplicam-se à organização de sindicatos rurais e 

de colônias de pescadores, atendidas as condi-

ções que a lei estabelece.

O que a Constituição Federal diz:

Sobre os Sindicatos
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Encontre sua Seção Sindical 
               e filie-se ao ANDES-SN
Atualmente, o ANDES-SN está organizado em todo o país, tendo aproximadamente 70.000 sindicalizados, organiza-

dos em 120 Seções Sindicais.  Em 2007, filiou-se à Conlutas, que se transformou na Central Sindical Popular Conlutas 

– CSP-Conlutas, em 2010. O entendimento do ANDES-SN é que esta Central é o polo aglutinador de referência para 

o fortalecimento da luta da classe trabalhadora por um projeto real de transformação social.

ADUFRA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. Rural da 
Amazônia
https://www.facebook.com/adufra

SINDUEPA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Pará
www.sindueap.com.br

SINDUFOPA Seção Sind. dos 
Docen  tes da Univ. Fed. do Oeste 
do Pará
http://sindufopalivre.blogspot.com/

SINDUFPA-MAR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Pará, 
Campus Marabá
Email: wpadilh@gmail.com

RONDÔNIA

ADUNIR Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Fundação Univ. Fed. de 
Rondônia
Email: administrativosadunir@
gmail.com

MARANHÃO

APRUMA Seção Sind. - Assoc. de 
Profs. da Univ. do Maranhão
www.apruma.org.br

PIAUÍ

ADUFPI Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Piauí
www.adufpi.org.br/

ADCESP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes do Centro de Ens. Sup. 
do Piauí
http://adcesp.blogspot.com/

SINDCEFET-PI Seção Sind. dos 
Docentes do Centro Fed. de Educ. 
Tecnol. do Piauí
http://sindifpi.blogspot.com/
 

CEARÁ

ADUNIFOR Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. de Fortaleza
http://adunifor.blogspot.com/.

SESDUFC Seção Sind. do ANDES 
na Univ. Fed. do Ceará
Email: sesdufc@gmail.com

SINDCENTEC Seção Sind. do 
ANDES no Inst. de Ensino Tecnol. 
do Ceará
http://sindcentec.blogspot.com/.

SINDIUVA Seção Sind. dos Docen-
tes da Univ. Est. Vale do Acaraú
http://sindiuva.wordpress.com/.

SINDUECE Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Ceará
http://www.sinduece.blogspot.com

SINDURCA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Reg. do Cariri
http://sindurca.blogspot.com/.

RIO GRANDE DO NORTE

ADFURRN (ADUERN) Seção Sind. 
-  Assoc. dos Docentes da Fund. Univ. 
do Rio Grande do Norte
www.aduern.org.br

ADUFERSA Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. do 
Semi-Árido
http://adufersa2.blogspot.com/.

ADURN Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. do Rio Grande do Norte
www.adurn.ufrn.br
 

PARAÍBA

ADUC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes Univ. de Cajazeiras
Email: aduc.cz@gmail.com

ADUEPB Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Est. da Paraíba
www.aduepb.com.br

ADUFCG Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes das Instituições da Univ. 
Fed. de Campina Grande
www.adufcg.org.br

ADUFCG-PATOS Seção Sind. - 
Assoc. dos Docentes da Univ. Fed. de 
Campina Grande, Campus de Patos
http://adufcgpatos.blogspot.com/

ADUFPB Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. da Paraíba
www.adufpb.org.br

SINDFAVIP Seção Sind. dos 
Docentes da Fac. do Vale do Ipojuca
Email: andesne2@hotmail.com 

PERNAMBUCO

ADESA-PE Seção Sind. dos Docentes 
da Autarquia de Ens. Sup. 
de Arco Verde
http://adesa-pe.blogspot.com/.

ADESB Seção Sind. dos Docentes da 
Autarquia Educ. de Belo Jardim
Tel.: (81) 3726-1929

ADUFEPE Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. de 
Pernambuco
http://www.adufepe.com.br

ADUFERPE Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. Rural de 
Pernambuco
www.aduferpe.org.br

ADUPE Seção Sind. dos Docentes da 
Fund. da Univ. de Pernambuco
http://www.adupe.org.br

RORAIMA

SESDUF-RR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Roraima
www.sesduf-rr.org.br

SINDUERR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. de Roraima
https://sites.google.com/site/
sinduerr/

AMAPÁ

SINDIFAP Seção Sind. dos 
Docentes do Inst. Fed. de Educ., 
Ciência e Tecnol. do Amapá, 
Campus Laranjal do Jari
https://www.facebook.com/sindifap.
laranjaldojari

SINDUEAP Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Amapá 
www.sindueap.com.br

SINDUFAP Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Amapá
http://sindufap.wordpress.com

AMAZONAS

ADUA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. do Amazonas 
www.adua.org.br

SIND-UEA Seção Sind. dos Docen-
tes da Univ. Est. do Amazonas 
www.sinduea.com

ACRE

ADUFAC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Acre
www.adufac.org.br

PARÁ

ADUFPA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Pará
www.adufpa.org.br
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– CSP-Conlutas, em 2010. O entendimento do ANDES-SN é que esta Central é o polo aglutinador de referência para 

o fortalecimento da luta da classe trabalhadora por um projeto real de transformação social.

ADUFRA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. Rural da 
Amazônia
https://www.facebook.com/adufra

SINDUEPA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Pará
www.sindueap.com.br

SINDUFOPA Seção Sind. dos 
Docen  tes da Univ. Fed. do Oeste 
do Pará
http://sindufopalivre.blogspot.com/

SINDUFPA-MAR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Pará, 
Campus Marabá
Email: wpadilh@gmail.com

RONDÔNIA

ADUNIR Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Fundação Univ. Fed. de 
Rondônia
Email: administrativosadunir@
gmail.com

MARANHÃO

APRUMA Seção Sind. - Assoc. de 
Profs. da Univ. do Maranhão
www.apruma.org.br

PIAUÍ

ADUFPI Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Piauí
www.adufpi.org.br/

ADCESP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes do Centro de Ens. Sup. 
do Piauí
http://adcesp.blogspot.com/

SINDCEFET-PI Seção Sind. dos 
Docentes do Centro Fed. de Educ. 
Tecnol. do Piauí
http://sindifpi.blogspot.com/
 

CEARÁ

ADUNIFOR Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. de Fortaleza
http://adunifor.blogspot.com/.

SESDUFC Seção Sind. do ANDES 
na Univ. Fed. do Ceará
Email: sesdufc@gmail.com

SINDCENTEC Seção Sind. do 
ANDES no Inst. de Ensino Tecnol. 
do Ceará
http://sindcentec.blogspot.com/.

SINDIUVA Seção Sind. dos Docen-
tes da Univ. Est. Vale do Acaraú
http://sindiuva.wordpress.com/.

SINDUECE Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Ceará
http://www.sinduece.blogspot.com

SINDURCA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Reg. do Cariri
http://sindurca.blogspot.com/.

RIO GRANDE DO NORTE

ADFURRN (ADUERN) Seção Sind. 
-  Assoc. dos Docentes da Fund. Univ. 
do Rio Grande do Norte
www.aduern.org.br

ADUFERSA Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. do 
Semi-Árido
http://adufersa2.blogspot.com/.

ADURN Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. do Rio Grande do Norte
www.adurn.ufrn.br
 

PARAÍBA

ADUC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes Univ. de Cajazeiras
Email: aduc.cz@gmail.com

ADUEPB Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Est. da Paraíba
www.aduepb.com.br

ADUFCG Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes das Instituições da Univ. 
Fed. de Campina Grande
www.adufcg.org.br

ADUFCG-PATOS Seção Sind. - 
Assoc. dos Docentes da Univ. Fed. de 
Campina Grande, Campus de Patos
http://adufcgpatos.blogspot.com/

ADUFPB Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. da Paraíba
www.adufpb.org.br

SINDFAVIP Seção Sind. dos 
Docentes da Fac. do Vale do Ipojuca
Email: andesne2@hotmail.com 

PERNAMBUCO

ADESA-PE Seção Sind. dos Docentes 
da Autarquia de Ens. Sup. 
de Arco Verde
http://adesa-pe.blogspot.com/.

ADESB Seção Sind. dos Docentes da 
Autarquia Educ. de Belo Jardim
Tel.: (81) 3726-1929

ADUFEPE Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. de 
Pernambuco
http://www.adufepe.com.br

ADUFERPE Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. Rural de 
Pernambuco
www.aduferpe.org.br

ADUPE Seção Sind. dos Docentes da 
Fund. da Univ. de Pernambuco
http://www.adupe.org.br

RORAIMA

SESDUF-RR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Roraima
www.sesduf-rr.org.br

SINDUERR Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. de Roraima
https://sites.google.com/site/
sinduerr/

AMAPÁ

SINDIFAP Seção Sind. dos 
Docentes do Inst. Fed. de Educ., 
Ciência e Tecnol. do Amapá, 
Campus Laranjal do Jari
https://www.facebook.com/sindifap.
laranjaldojari

SINDUEAP Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Amapá 
www.sindueap.com.br

SINDUFAP Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Amapá
http://sindufap.wordpress.com

AMAZONAS

ADUA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. do Amazonas 
www.adua.org.br

SIND-UEA Seção Sind. dos Docen-
tes da Univ. Est. do Amazonas 
www.sinduea.com

ACRE

ADUFAC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Acre
www.adufac.org.br

PARÁ

ADUFPA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Pará
www.adufpa.org.br

SINDFAFICA Seção Sind. dos 
Docentes da Fac. de Filosofia de 
Caruaru
Email: telucasupe@gmail.com

SINDUNIVASF Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. do Vale do São 
Francisco
http://sindunivasf.wordpress.com/.

ALAGOAS

ADUFAL Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Alagoas
www.adufal.org.br

SINDFUNESA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. de Alagoas
http://sindfunesa.blogspot.com/

SERGIPE

ADUFS Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Sergipe
www.adufs.org.br

BAHIA

ADUFS-BA Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Est. de Feira 
de Santana
http://www.adufs-ba.org.br/

ADUNEB Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. do Est. da Bahia
http://www.aduneb.com.br/

ADUCSAL Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Católica de 
Salvador
http://www.aducsal.com.br/.

ADUSB Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Est. do Sudoeste 
da Bahia
http://www.adusb.org.br/.

ADUSC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. de Santa Cruz 
http://www.adusc.org/.

APUB Seção Sind. - Assoc. dos 
Profs. Universitários da Bahia
www.apub.org.br

APUNI Seção Sind. - Assoc. dos 
Profs. da Universidade de Ibiracaraí
Tel.: (73) 3242-1797

APUR Seção Sind. dos Profs. da 
Univ. Fed. do Recôncavo da Bahia
http://apur.org.br/.

DISTRITO FEDERAL

ADUnB Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. de Brasília
www.adunb.org.br

ADUCB Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Católica de Brasília
Email: aducbss@gmail.com

MATO GROSSO

ADUFMAT Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. 
de Mato Grosso
www.adufmat.org.br

ADUFMAT-ROO Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Mato 
Grosso, Campus de Rondonópolis
Email: adufmat@bol.com.br

ADUNEMAT Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Est. do Mato 
Grosso
www.adunemat.org

TOCANTINS

APUG Seção Sind. - Assoc. dos 
Profs. da Univ. de Gurupi
Email: apug-ssind@hotmail.com

SESDUFT Seção Sind. dos Docen-
tes da Univ. Fed. do Tocantins
www.sesduft.com

GOIÁS

ADCAC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Goiás, 
Campus de Catalão 
Email: adcac2007@gmail.com

ADCAJ Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. de Goiás, Campus 
Avançado de Jataí
Email: adcajandes@gmail.com

ADUEG Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Est. de Goiás
Email: adueg.edu@gmail.com

ADUFG Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Goiás
http://www.adufg.org.br

SESDFIMES Seção Sind. dos 
Docentes da Fund. Integrada 
Municipal de Ens. Sup. na Cidade 
de Mineiros
Email: katyasmijanic@cultura.
com.br

SESDUEG Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. de Anápolis
Tel.: (62) 3328-1111

SINDCEFET-GO Seção Sind. dos 
Docentes do Centro Fed. de Educ. 
Tecnol. de Goiás
Email: armb16@ibest.com.br

MATO GROSSO DO SUL

ADLeste Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. de Mato Grosso - 
Região Leste Sul-Matogrossense
Email: adleste@uol.com.br

ADUEMS Seção Sind. dos Docentes 
da Fund. Univ. de 
Mato Grosso do Sul
www.aduems.com.br

ADUFDOURADOS Seção Sind. - 
Assoc. dos Docentes da Univ. Fed. 
da Grande Dourados
www.adufdurados.blogspot.com.br

ADUFMS Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do 
Mato Grosso do Sul
www.adufms.org.br

MINAS GERAIS

ADFMTM Seção Sind. - Assooc. dos 
Docentes da Fac. de Medicina do 
Triângulo Mineiro
Email: aduftm@terra.com.br

ADFUNREI Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Fund. de Ensino 
Superior de São João Del Rey
http://www.adfunrei.org.br/.

ADOM Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, 
Campus de Mucuri
Email: adom.andes@gmail.com

ADUFLA Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. de Lavras
www.adufla.ufla.br

ADUFOP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de Ouro 
Preto
www.adufop.com.br

ADUFU Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. de 
Uberlândia
www.adufu.org.br

ADUFVJM Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. dos Vales 
do Jequetinhonha e Mucuri
Email: sindfafeid@yahoo.com.br

ADUNIFAL Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. de 
Alfenas 
Email: adunifal@gmail.com

ADUNIMONTES Seção Sind. - 
Assoc. dos Docentes da Univ. Est. 
de Montes Claros
www.adunimontes.com.br

APESJF Seção Sind. - Assoc. 
dos Profs. de Ensino Superior de 
Juiz de Fora
www.apesjf.org.br

ASPUV Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. de Viçosa
http://www.aspuv.org.br

SINDCEFET-MG Seção Sind. dos 
Docentes do Centro Fed. de Educ. 
Tecnol. de Minas Gerais
www.sindcefetmg.org.br

SINDCEFET-OURO PRETO Seção 
Sind. dos Docentes do Centro Fed. 
de Educ. Tecnol. de Ouro Preto
Email: sandraasf@yahoo.com.br

ADUNIFEI Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Federal de 
Itajubá
www.aproefei.org.br

APUBH Seção Sind. - Assoc. dos 
Professores de Belo Horizonte
http://apubh.org.br

ESPÍRITO SANTO

ADUFES Seção Sindical - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Fed. do 
Espírito Santo
www.adufes.org.br

RIO DE JANEIRO

ADCEFET-RJ Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes do Centro Fed. de 
Educ. Tecnol. de Celso Suckow 
Fonseca
www.adcefetrj.org.br

SESDUENF Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Norte 
Fluminense
Email: aduenf@uenf.br

ADUEZO Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes do Centro Univ. Est. 
da Zona Oeste
Email: aduezo@gmail.com

ADUFF Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. Fluminense
www.aduff.org.br

ADUFRJ Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Rio de 
Janeiro
http://www.adufrj.org.br

ADUNI-RIO Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. do Rio de Janeiro
www.aduni-rio.org.br

ADUR-RJ Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. Rural do Rio 
de Janeiro
www.adur-rj.org.br

ASDUERJ Assoc. dos Docentes da 
Univ. Est. do Rio de Janeiro
www.asduerj.org.br

SÃO PAULO

ADFATEC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Fac. Tecnologia CEETEPS
www.adfatec.org.br

ADFMM Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Fac. de Medicina de 
Marília
E-mail: ad@famema.br

ADUFABC Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. do ABC
https://www.facebook.com/adufabc.
andessn

ADUNESP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Est. Paulista
www.adunesp.org.br

ADUNICAMP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Est. de Campinas
www.adunicamp.org.br

ADUNIFESP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de São Paulo
www.adunifesp.org.br

ADUNIMEP Seção Sind. - Assoc. 
dos Docentes da Univ. Metodista de 
Piracicaba
www.adunimep.org.br

ADUSP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. de São Paulo
http://www.adusp.org.br

ADEEP Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Escola de Engenharia de 
Piracicaba
Email: adeep@fumep.edu.br

IFSP-SBV Seção Sind. dos Docentes 
do Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tec. de 
São Paulo, Campus de São João da Boa 
Vista e Região da Boa Vista
Email: edosreis2008@gmail.com

ADUFSCAR Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Univ. Fed. de São Carlos
www.adufscar.org.br

ADAFA Seção Sind. - Assoc. dos 
Docentes da Academia da Força Aérea
Email: secretaria@adafa.org.br

PARANÁ

ADUNICENTRO Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Centro Oeste
www.adunicentro.org.br

ADUNIOESTE Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Est. do Oeste do 
Paraná 
http://adunioeste.net.br

APUFPR Seção Sind. - Assoc. dos Profs. 
da Univ. Fed. do Paraná
www.apufpr.org.br

SESDUEM Seção Sind. dos Docentes da 
Univ. Est. de Maringá
http://www.sesduem.com.br

SINDUEPG Seção Sind. da Univ. Est. de 
Ponta Grossa
www.sinduepg.com.br

SINDUNESPAR Seção Sind. dos 
Docentes Univ. de Paranaguá
https://www.facebook.com/sindunespar.

SINDUTF-PR Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Tecnol. Fed. do Paraná
www.sindocefetpr.org.br

SANTA CATARINA

APRUDESC Seção Sind. - Assoc. dos 
Profs. da Univ. do Est. de Santa Catarina
www.aprudesc.com.br

SINDUFFS Seção Sind. dos Docentes 
da Univ. Fed. da Fronteira Sul
http://sinduffs.net

UFSC Seção Sind. do ANDES-SN na 
Univ. Fed. de Santa Catarina
http://sindicato.ufsc.br

RIO GRANDE DO SUL

ADUFPEL Seção Sindical - Associação 
dos Docentes da Univ. Fed. de Pelotas
http://www.adufpel.ufpel.edu.br/002.htm

APROFURG Seção Sind. - Assoc. dos 
Profs. da Univ. do Rio Grande
http://www.aprofurg.org.br

SEDUFSM Seção Sind. dos Docentes da 
Univ. Fed. de Santa Maria
www.sedufsm.com.br

SESUNIPAMPA Seção Sind. dos 
Docentes da Univ. Fed. do Pampa 
www.sesunipampa.org

UFRGS Seção Sind. do ANDES-SN da 
Univ. Fed. do Rio Grande do Sul
www.andesufrgs.wordpress.com

Já somos quase 
70.000 sindicalizados, em 

120 Seções Sindicais
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O Sindicato mantém-se aberto ao diálogo com 

todos os setores do campo classista, buscando 

a unidade na luta pela transformação social e 

para alcançar um novo patamar de sociedade. 

Esta luta não tem limites geográficos e por 

isso irmana aqueles que compartilham desta 

mesma natureza de propósitos, e aprofunda 

a solidariedade com outros trabalhadores de 

diversos povos e culturas do mundo.

Nesses anos todos de percurso sempre 

muito difícil, conseguimos amealhar muitas 

experiências e vitórias. Por vezes, sofremos 

derrotas que utilizamos para refazer nossas 

táticas de luta. Mas temos claro que estamos 

contribuindo para que a Universidade Pública e 

Gratuita se mantenha viva.

Queremos melhores condições de trabalho para 

os docentes, sem precarização, sem abusos e 

cerceamento de direitos, sem prejuízos para 

a saúde. Queremos salários dignos na lógica 

do crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional, por meio de uma carreira parte de 

uma política integradora.

Sabemos que o ensino, sob a ótica mercantil, 

do lucro e da concorrência, jamais será capaz 

de atender às necessidades educacionais do 

povo brasileiro. Por isso, jamais deveria ser 

considerado como parte da política educacional. 

Defendemos que os recursos públicos sejam 

utilizados exclusivamente para a Educação 

Pública.

         O ANDES-SN é mais forte 
com a participação de todos!



É para lutarmos juntos pelos nossos direitos que 
estamos chamando você, professor, professora.

Salário, condições de trabalho, aposentadoria, saúde 
e assistência.

Por uma educação desvinculada dos interesses 
mercantis.

Pela liberdade e autonomia de organização sindical.

Pela Universidade Pública e Gratuita, Autônoma, 
Democrática e de Qualidade socialmente referenciada.

Pela construção de um novo patamar de sociedade 
que nos permita uma existência mais humana, 
democrática e justa.


