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Nominata da Diretoria 2015-2017 
 
 

Presidente: Mathias Luce. Professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(Departamento de História) desde 2012, docente do PPG em História. 
 
1ª vice: Mônica Torres Bonatto. Professora do Colégio de Aplicação desde 2011. 
 
2ª vice: Elisabete Búrigo. Professora do Instituto de Matemática e Estatística desde 
1996, docente do PPG Ensino de Matemática. 
 
1ª secretária: Rúbia Vogt. Professora de Filosofia do Colégio de Aplicação desde 2011. 
 
2º secretário: Juca Gil. Professor da Faculdade de Educação (FACED), lotado 
no Departamento de Estudos Especializados (DEE) desde 2010. 
 
1ª tesoureira: Sueli Goulart. Professora do Departamento de Ciências Administrativas 
(Escola de Administração) desde 2007. 
 
2ª tesoureira: Rosane Azevedo Neves da Silva. Professora do Departamento de 
Psicologia Social e Institucional (Instituto de Psicologia) desde 2002. 
 
1ª suplente: Mailiz Garibotti Lusa. Professora Adjunta do Departamento de Serviço 
Social (DSS-SSO), Instituto de Psicologia, desde 2014. 
 
2º suplente: Robert Ponge. Professor titular aposentado do Instituto de Letras da 
UFRGS; atualmente, é docente convidado do PPG em Letras da UFRGS. 

 
 
 
 
 
 
 



 
EIXOS DE AÇÃO E PRINCIPAIS LUTAS REALIZADAS DURANTE A GESTÃO 

 
 

2015 

 
- participação nas mobilizações nacionais em defesa dos salários e da carreira, 

durante as negociações com o governo federal ocorridas na sequência da greve nacional 
de docentes; 

- participação nas mobilizações nacionais contra a PEC 395/2014 que autorizava 
as universidades federais a cobrar taxas e mensalidades dos alunos dos cursos de 
extensão, pós-graduação latu sensu e mestrados profissionais (arquivada em 2017); 

- mobilização de alerta sobre o Regime de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos (Funpresp) e a inconstitucionalidade da adesão automática; 

- produção de documento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 
UFRGS, apresentando crítica ao processo de consulta em curso, bem como critérios e 
eixos para um processo democrático de elaboração do PDI; 

- audiência com a Reitoria, em 26 de novembro de 2015, sobre cortes de verbas, 
transparência, questões de infraestrutura e de segurança nos campi. 

 
 

2016 
 

- jornadas de luta contra o ajuste fiscal (PLP 257), em defesa dos serviços públicos 
e dos direitos dos trabalhadores;  

- tribuna de debates sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular); 
- tribuna de debates sobre a crise política, nota em defesa da democracia e 

participação nos atos em defesa da democracia; 
- participação na construção e realização das etapas municipais e estadual do II 

Encontro Nacional de Educação (ENE), no II ENE e na construção da Frente Gaúcha em 
Defesa da Educação Pública, Classista e Democrática; 

- defesa da autonomia da UFRGS na Câmara Municipal de Porto Alegre, pelo 
arquivamento da moção de censura à UFRGS; 

- construção da Carta dos Docentes apresentada aos candidatos para a Consulta 
para Reitor e como subsídio aos debates; 

- realização do Encontro Universitário-UFRGS, em conjunto com Assufrgs, DCE e 
APG, e construção de pauta comum, expressa na Carta Aberta do Encontro Universitário 
e no Manifesto pela Apuração Paritária; 

- apresentação do resultado da apuração paritária ao Conselho Universitário, junto 
com Assufrgs, DCE e APG; 

- defesa da liberdade de ensinar e aprender, da autonomia didático-científica, 
participação na construção, atividades e atos realizados pela Frente Gaúcha Escola sem 
Mordaça, contra os projetos autodenominados “escola sem partido” (lei da mordaça); 



- apoio às ocupações estudantis nas escolas estaduais e no Colégio de Aplicação, 
em maio de 2016 e contra a criminalização das ocupações; 

- participação no ato pela volta do MCTI, em 7 de junho; 
- participação na mobilização em defesa da Ciência e Tecnologia Públicas, contra o 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação sancionado em janeiro de 2016; 
- apoio às mobilizações em defesa das Ações Afirmativas na UFRGS; 
- apoio às ocupações estudantis na Universidade, novembro e dezembro de 2016; 
- construção e engajamento na Greve Nacional da Educação Federal de 2016 pela 

retirada da PEC 241 (55) e a MP da contrarreforma do Ensino Médio, com participação 
militante e apoio material, organizativo e assessoria jurídica ao Comando Local de Greve; 

- mobilização contra a PEC 241 (PEC 55), participando das paralisações, dos atos 
e das chuvas de e-mails aos parlamentares, dentre outras ações. 

 
 

2017 

 
- participação no ato unificado de 8 de março, pelo fim da violência contra a mulher 

e contra a retirada de direitos; 
- jornadas de luta e dias de greve geral contra as reformas trabalhista, 

previdenciária e as terceirizações (destacando as jornadas de 28 de abril, 15 de maio, 30 
de junho, 14 de setembro); 

- debate e produção de documento crítico sobre a proposta de Código de Ética da 
UFRGS;  

- discussão das progressões e promoções, defesa dos direitos financeiros e da 
carreira docente;  

- contribuição para a atualização dos eixos de luta do ANDES-SN diante da 
conjuntura; 

- reivindicação de maior transparência da Administração Central da UFRGS acerca 
do orçamento da Universidade e por posicionamento crítico à política de cortes e contra o 
financiamento privado das Instituições Federais de Ensino Superior, por meio de 
audiência com Reitor e Vice-Reitora, em 9 de maio, de Carta à Comunidade, em agosto, e 
em diversas manifestações e mobilizações; 

- participação nos atos em defesa das Instituições Federais de Ensino do Rio 
Grande do Sul (18 e 29 de setembro). 



PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS DE ENTIDADES, COMITÊS E FRENTES DE LUTA 

 
- Frente Sindical/RS em Defesa do Serviço Público, Fórum Gaúcho em Defesa da 

Previdência, Fórum dos Servidores Públicos Federais-RS, Fórum dos servidores das três 
esferas, Espaço Unidade de Ação (Rio Grande do Sul), mobilizações da Central Sindical e 
Popular – Conlutas; 

- Frente Gaúcha Escola sem Mordaça, Comitê Classista do ENE/Encontro Nacional 
de Educação e Frente Gaúcha em Defesa da Educação Pública, Classista e Democrática; 

- Realização de iniciativas comuns com Assufrgs, DCE e APG. 
 

OUTRAS ATIVIDADES - PALESTRAS, DEBATES E SEMINÁRIOS 
 

- Aula Pública “A função social da Educação e a luta contra a retirada de direitos, a 
intolerância e os ataques à liberdade didático-científica”, com Carlos Schmidt, Magali 
Menezes, Bernardo Sfredo, José Luis Machado, Rejane de Oliveira, 11 de agosto de 
2016, no pátio da Faculdade de Educação, Campus Centro da UFRGS;	

- apoio à palestra de Fernando Penna “Escola sem Partido?”, 12 de setembro de 
2016, no Cpers-Sindicato;	

- realização de Aula Pública sobre o PLP 257; 
- realização da Plenária Universitária “A Educação Pública e as Contrarreformas” 

(atividade conjunta com ASSUFRGS, APG E DCE), 29 de setembro de 2016, no Campus 
Centro;	

- apoio à realização de “Aula Pública sobre a Universidade Brasileira – para 
que(m)?”, com as professoras Wrana Panizzi (Fac. de Arquitetura) e Sueli Goulart (Escola 
de Administração), 28 de novembro de 2016, Escola de Administração; 

- apoio à realização de Aula Pública “PEC 55 – premissa, natureza e 
consequências”, com o professor Pedro Cezar Dutra Fonseca (FCE/UFRGS), 5 de 
dezembro de 2016, Salão de Atos da UFRGS; 

- apoio à realização da Aula Pública da Greve “PEC 55, contrarreforma do Estado e 
capital fictício”, com Marcelo Dias Carcanholo (UFF) e Carlos Eduardo Martins (UFRJ), 9 
de dezembro de 2016, pátio da Faculdade de Educação; 

- palestra com Sara Granemann (UFRJ) “Contrarreforma do Estado e o Desmonte 
da Previdência”, 30 de março de 2017, Auditório da Faculdade de Educação; 

- aulas públicas “A Resistência da Classe Trabalhadora contra a Retirada de 
Direitos”, em 25 de abril de 2017 (Campus Centro), com Frederico Bartz e Mailiz Garibotti 
Lusa e em 26 de abril de 2017, com Márcia Tavares e Mathias Seibel Luce (Campus do 
Vale); 

- palestra “Crise Política e Caminhos para o Poder Popular”, com Mauro Iasi 
(UFRJ), palestrante, e Mailiz Garibotti Lusa (UFRGS, debatedora), 13 de junho de 2017, 
Auditório FABICO/UFRGS; 

- parceria na organização do ciclo de filmes e debates “Outubro Vermelho na 
FACED – Os cem anos da revolução russa”, promovido pela Faculdade de Educação da 
UFRGS e outras entidades, outubro de 2017; 



- apoio ao Seminário Pela Vida Contra o Extrativismo e Mineração no RS, 
organizado pelo Grupo de Pesquisa Organização e Práxis Libertadora, 6 de outubro de 
2017, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. 

 
PARTICIPAÇÃO, COM REPRESENTAÇÃO, EM SEMINÁRIOS,  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTROS EVENTOS 
 

- participação no Seminário sobre Assédio Moral realizado em 4 de novembro de 
2015 por universidades e entidades sindicais;  

- participação no Ato “Em Defesa da Legalidade e da Democracia”, realizado no 
Salão de Atos da UFRGS em 30 de março de 2016; 

- participação na Audiência Pública do Senado sobre Ciência e Tecnologia 
realizada na Assembleia Legislativa, 1º de julho de 2016; 

- participação no Ato de lançamento da Frente Gaúcha Escola sem Mordaça, em 
31 de agosto de 2016; 

- comparecimento à cerimônia de posse da Administração da Universidade para 
2016-2020, em 29 de setembro de 2016;  

- participação no debate sobre os projetos “Escola sem Partido”, no Colégio João 
XXIII, em 13 de outubro de 2016; 

- participação no Seminário de Saúde da ASSUFRGS (com apoio do 
ANDES/UFRGS, Fasubra e diversas COSATs da UFRGS), 24 a 26 de outubro de 2016; 

- participação na Plenária Sindical sobre a PEC 241, promovida pela Frente 
Sindical, outubro de 2016; 

- participação na Assembleia Geral Docente do Instituto de Letras, novembro de 
2016; 

- participação no Programa Multiponto sobre a PEC 55, realizado pela TV UFRGS, 
novembro de 2016; 

- participação no Seminário sobre a Reforma da Previdência, realizado no IFRS-
Canoas, março de 2017; 

- participação em ato em 15 de março de 2017, em ato “Fica Zé, Fora Mordaça”, 
pela reintegração do professor de História José Luís Mineiro Moraes à Escola Estadual 
Costa e Silva; 

- comparecimento à Sessão Especial do Conselho Universitário sobre a Situação 
Nacional em 26 de maio de 2017; 

- participação no ato de lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das 
Universidades Públicas e dos Institutos Federais, em 18 de setembro de 2017; 

- participação na audiência da Câmara Municipal de Porto Alegre sobre o projeto 
PLL 124/2016 (Escola sem Partido), em 26 de setembro de 2017; 

- participação no seminário “Impactos da Mineração no Bioma Pampa”, promovido 
pelo GT Políticas Urbanas, Agrárias e Ambientais do ANDES-SN e realizado em São 
Lourenço do Sul de 4 a 6 de junho de 2017, tendo os sócios Paulo Brack e Rafael Kroeter 
Flores representado a Seção Sindical-UFRGS nos debates; 



- participação no Seminário Integrado do Grupo de Trabalho de Políticas de Classe 
para questões Étnico-raciais, Gênero e Diversidade Sexual (GTPCGEDS), evento 
composto por três seminários: III Seminário Nacional de Mulheres, II Seminário Nacional 
de Diversidade Sexual e o II Seminário de Reparação e Ações Afirmativas, agosto de 
2017. 

 
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA SEÇÃO SINDICAL 

(Organização, sede, boletim, sócios, mensalidades) 
 

- realização de assembleias gerais, com debate e votação presencial, para 
decisões sobre assuntos envolvendo decisão da categoria e dos sócios do sindicato; 

- presença da Assessoria Jurídica no atendimento aos e às docentes em causas de 
seu interesse e expondo pareceres e análises em assembleias e reuniões em unidades; 

- produção e postagem do boletim eletrônico InformANDES na UFRGS, atingindo a 
maioria dos docentes da UFRGS via mala direta de e-mails da Seção Sindical (no total de 
188 edições, entre o início e o término da gestão, sendo 36 números em 2015; 112 
números em 2016 e 40 números em 2017); 

- produção e veiculação de 112 edições do Programa de Rádio Voz Docente, 
programa semanal de responsabilidade da Seção Sindical-UFRGS, em parceria com a 
Regional-RS do ANDES-SN e a Adufpel, produzidos pela jornalista Katia Marko, com 
participação dos sócios Carlos Alberto Saraiva Gonçalves e Joacir Medeiros e apoio 
financeiro da Aprofurg; 

- distribuição da edição impressa do Informandes nacional para as unidades; 
- elaboração de panfletos e outros materiais direcionados aos/às docentes e 

organização de mutirões de panfletagem nos campi; 
- elaboração e divulgação de notas e moções; 
- participação nos encontros e instâncias do ANDES-SN, enviando representantes 

e delegados/as: encontros da Regional-RS, CONAD e Congresso do ANDES; 
participação em reuniões do Setor das Federais, bem como em jornadas nacionais de luta 
em Brasília; 

- realização das eleições para a diretoria nacional do Andes-SN no âmbito da 
UFRGS; 

- disponibilização, como de praxe, do sistema de postagem do InformANDES na 
UFRGS para circulação dos comunicados do Comando Local de Greve na Greve Docente 
de 2016 e apoio financeiro para materiais gráficos do CLG; 

- ampliação em 36% no número de sócios, entre o início e o término da gestão, 
com incremento do número total de contribuintes, entre o início e encerramento do 
mandato desta Diretoria. 

- manutenção do aluguel da sede da Seção Sindical, espaço físico de reuniões de 
Diretoria e de guarda de arquivo da Seção Sindical; 

- apoio organizativo à constituição do Núcleo do Andes-SN no IFRS. 


