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APRESENTAÇÃO

A chapa 1 -  ADUFPI DEMOCRÁTICA E DE LUTA assume o compromisso de lutar para que a democracia
seja uma práxis no interior de nosso sindicato, tornando-o forte, autônomo e atuante para a defesa da
categoria docente em torno dos direitos das professoras e professores - das nossas condições de trabalho,
carreira e salários - e da universidade pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, em
sintonia com o ANDES-SN.

A chapa 1 - ADUFPI DEMOCRÁTICA E DE LUTA assume o compromisso de lutar de forma firme e
corajosa contra a precarização de nossas condições de trabalho, professoras e professores, que se
agravou com a pandemia (Covid-19, Influenza) e modificou nosso cotidiano de trabalho, estudo, ensino,
pesquisa e extensão, utilizando nossos espaços privados que foram transformados em sala de aula remota,
sem qualquer contrapartida de auxílio financeiro por parte do Governo Federal, que tem causado  
 adoecimentos e inseguranças em toda a comunidade universitária.

A chapa 1 - ADUFPI DEMOCRÁTICA E DE LUTA coloca-se à apreciação de nossa categoria docente para
as eleições da diretoria da ADUFPI, biênio 2022-2024.
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O respeito a categoria docente e a democracia nas ações do sindicato.

A defesa da ciência, da vida e da universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada.

A luta em prol dos direitos da categoria docente no que diz respeito às condições de trabalho,
valorização da carreira docente, salário e aposentadoria, em sintonia com o ANDES-SN e articulada a
outros sindicatos e aos movimentos sociais.

A luta por condições de biossegurança para o retorno às atividades presenciais no contexto da
pandemia (Covid-19 e Influenza) na UFPI e na ADUFPI.

O respeito à diversidade e o apoio as ações de combate ao preconceito, estigmatização e
discriminação de gênero, raça e classe. 

A transparência e participação da categoria docente nas decisões financeiras e políticas do sindicato e
nas ações sociais, culturais, de lazer e esportes do clube da ADUFPI.

A autonomia da ADUFPI frente à reitoria, partidos políticos e governos para defender os interesses da
categoria docente.
A defesa da autonomia universitária.



   NOSSAS PROPOSTAS
Defender condições de biossegurança para o retorno às atividades presenciais de forma segura e gradual
na UFPI.

Assegurar condições de biossegurança para o desenvolvimento presencial das atividades sindicais,
esportivas, de lazer e artístico culturais realizadas na sede social da ADUFPI, enquanto perdurar a
pandemia.

Construir e participar de atos e mobilizações que visem ao enfrentamento das contrarreformas do Governo
Federal, contra os cortes do financiamento público das IFES, em defesa dos serviços públicos e da garantia
de direitos da categoria docente e contra a privatização e o sucateamento da educação pública.

Intensificar a participação da ADUFPI nas lutas em defesa da carreira docente, do salário, do direito à
aposentadoria e dos direitos de aposentados/as, articulada com os servidores públicos federais e em
sintonia  com o ANDES-SN e demais movimentos sociais.

Decidir em assembleia da categoria docente o orçamento e a execução financeira da ADUFPI, com
transparência na prestação de contas do sindicato, demonstrando os montantes referentes à contribuição
sindical das sindicalizadas e sindicalizados à nossa seção sindical, aos aluguéis de espaços, à cobrança de
taxas e mensalidades, entre outros serviços prestados.

Avaliar convênios e contratos firmados pela diretoria ADUFPI, com objetivo de dar transparência dos
recursos financeiros utilizados, bem como otimizá-los em benefício da categoria docente.

Elaborar relatório da situação das ações judiciais impetradas pela ADUFPI, a exemplo da URP, dos 3.17%,
entre outras, visando dar transparência, celeridade e êxitos nas ações.

Tornar gratuito aos sindicalizados/as a utilização dos espaços do clube da ADUFPI, sem cobrança de
aluguel, e manter a gratuidade nas atividades esportivas do clube da ADUFPI para docentes
aposentados/as.

Inserir, de modo efetivo, docentes aposentados/as nas ações do sindicato e do clube.

Avaliar as condições da casa docente, verificando questões de hospedagem e revendo valores cobrados
das diárias de uso exclusivo dos sindicalizados/as.

Luta firme e corajosa
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Apoiar ações de atendimento e promoção da saúde física e mental da categoria docente, com realização

de estudos sobre questões relacionadas às condições de trabalho.

Implementar as condições materiais para criação/estruturação de escritórios administrativo das Regionais
de Floriano e Picos e avaliar a infraestrutura dos escritórios das Regionais de Parnaíba (UFDPar) e Bom
Jesus, visando fortalecer a organização politica e sindical da multicampia. 

Estabelecer uma gestão da sede da ADUFPI que propicie efetiva agregação da categoria docente nas
ações político sindicais bem como nas ações artístico-culturais e de lazer.

Investir na melhoria da piscina e quadras de esportes, visando propiciar condições adequadas para a
realização das atividades.

Avaliar a possibilidade de criação de espaços de convivência para o público infanto-juvenil.

Avaliar os espaços físicos da ADUFPI adequando-os às condições de acessibilidade.

Apoiar os Grupos de Trabalho (GT) do ANDES-SN: Seguridade Social/Assuntos de Aposentadoria,
Carreira, Política Educacional, Ciência e Tecnologia, Política Agrária, Urbana e Ambiental, Política de
Formação Sindical, Comunicação e Arte, Fundações, História do Movimento Docente, Verbas e criar seus
núcleos na ADUFPI.

Construir propostas para melhorias da progressão funcional da UFPI.

Lutar contra todas as formas de opressão, estigmatização e discriminação dentro e/ou fora da sede da
ADUFPI.

Fomentar a exibição de filmes na sede social da ADUFPI, com programação acerca das questões étnico-
raciais, religiosidades, feminicídio, bullying, assédio moral e sexual, trabalho escravo, periferias urbanas,
violência, insegurança alimentar, assim como educação das populações do campo, educação indígena,
educação inclusiva, direitos das pessoas com deficiência, mulheres e população LGBTQIA+.

Ampliar a mobilização das filiações e da participação da categoria, aumentando a representatividade e a
força da ADUFPI.

Realizar encontros com a categoria docente, discente, técnico-administrativos e terceirizados para lutar em
defesa do trabalho, da educação, da ciência, da saúde, da vida e da democracia.

ADUFPI 
DEMOCRÁTICA 
E DE LUTA

3

ELEIÇÕES 2022 ADUFPI



11VICE-PRESIDENTA
Alessandra Lopes de Oliveira CastelinI (CSHNB)                                                  

PRESIDENTA
Marta Maria Azevedo Queiroz (CCE) 

2° VICE-PRESIDENTE
Nelson Leal Alencar (CCN)

SECRETÁRIA GERAL
Olívia Dias de Araújo (CCS)

1° SECRETÁRIO
Marttem Costa de Santana (CTF-CAFS)

DIRETOR FINANCEIRO                                     
Manoel Monte Carvalho Filho (Aposentado-CCS)

1° TESOUREIRO
Antonio Ferreira de Sousa Sobrinho (Aposentado CCE)

DIRETOR ACADÊMICO E CULTURA
Sebastião Alves Texeira Lopes (CCHL)

DIRETOR DE RELAÇÕES SINDICAIS
Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves (CCE)

DIRETORA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
Georgina Quaresma Lustosa (CEAD)

DIRETORA DE ADM. DA SEDE SOCIAL
Francisca Maria Cosme de Carvalho (CCHL)
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Maria Majaci Moura da Silva (CTT)
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