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PROJETO DE GESTÃO DA CHAPA AÇÃO E LUTA - BIENIO 2013/2015 

 

- NÃO Á INTERVENÇÃO. ELEIÇÕES NO IFPA JÁ; 
- CONTRA O ASSEDIO MORAL NO IFPA E NA ESCOLA TEN REGO BARROS; 
- 30 HORAS SEMANAIS PARA OS ADMINISTRATIVOS; 
- CONTRA A FUNPRESP; 
- CONCURSO PUBLICOS PARA DOCENTES E TÉCNICOS ADMINITRATIVOS. 
 

1 – Fazer um levantamento semestral dos técnicos e docentes que vão se aposentar para 

estabelecer um programa de palestras com vistas às atividades pós aposentadoria. 

2 – Fazer um levantamento de todos os aposentados para através de uma reunião estabelecer 

prioridades (de acordo com os seus interesses) e realizar e executar projetos para atender as 

suas expectativas (seções de ioga, pilates, palestras e danças de salão etc.....). 

3 – Semestralmente realizar eventos dois (01) com a finalidade de se reunir os aposentados e 

ativos. 

4 – Montar uma biblioteca com acervo referente ao movimento sindical. 

5 – Realizar campanha de filiação ao sindicato. 

6 – Incrementar o Departamento jurídico a manter disponível uma sumula individualmente/ou 

coletivo dos processos impetrados pelo sindicato. 

7 – Editar um Boletim informativo sobre o movimento sindical a nível local, nacional e 

internacional. 

8 – Prestigiar os aniversariantes do mês e reuni-los semestralmente ou trimestralmente ou 

mensalmente com atividades sociais. 

9 – Realização de:  

- Palestras e debates, 

- Cursos de formação sindical, 

- Oferecer um espaço para discutir questões da categoria (por exemplo, Grupos de Trabalhos), e 

outros eventos voltados para os interesses dos (das) sindicalizados (as). 

10 – Estreitar relações com os grêmios estudantis, centros acadêmicos e DCE e as outras 

entidades sindicais com vistas a realizações de programações integradas. 

11 – Realizar eventos culturais. 

12 – Reativar a sala de integração (Ativos e Aposentados) 

13– Realizar a eleição dos membros da Comissão Interna de Supervisão (CIS). 

14 – Trabalhar junto ao Reitor para realizar a eleição da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD). 

15 – Trabalhar junto aos órgãos competentes para que as regras eleitorais para Reitor e 

Diretores Gerais sejam realizadas em conformidade com as leis vigentes.  

16 – Empenhar junto aos órgãos competentes do IFPA para que sejam realizadas eleições para 

os cargos de chefia em todos os departamentos do IFPA. 

17– Fortalecer os laços entre a classe trabalhadora em todos os seguimentos no estado do Pará 

18 – Legalizar a (escritura e registrar) da (casa) sede da seção sindical junto ao cartório de 

registro de imóveis. 

19 – Lutar pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores em educação do IFPA e 

da Escola Tenente Rego Barros (ETRB). 

20 – Lutar junto aos órgãos competentes para que A Escola Tenente Rêgo Barros tenha 

Autonomia administrativa e pedagógica e relação ao ministério da Defesa e passe a integrar as 

instituições do Ministério da Educação. 

21 – Pugnar pela qualidade dos serviços educacionais prestados pelos servidores federais da 

educação, tanto na escola Tenente Rêgo Barros quanto nos campus do IFPA, contribuindo para 

a formação continuada em serviço dos servidores da educação nestas instituições de ensino. 

 


