
 

Brasília, 03 de dezembro de 2018. 

 

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA 

 

Em comemoração aos 40 anos de luta da FASUBRA, a DN da federação convidou o professor Emir Sader para 

apresentar uma Conferência que subsidiará o debate de conjuntura na Plenária. 

Com o entendimento de que o momento exige unidade para o possível enfrentamento às políticas já 

anunciadas pelo futuro governo, a Direção Nacional, após debate em sua última reunião em que definiu as 

táticas e estratégias para a conjuntura que se avizinha, realiza a conferência com o objetivo de analisar a 

conjuntura e apontar perspectivas diante do novo governo.  

Emir Sader é graduado em Filosofia pela USP, mestre em Filosofia Política e doutor em Ciência Política por 

essa mesma instituição. Trabalhou também como pesquisador do Centro de Estudos Sócio Econômicos da 

Universidade do Chile e foi professor de Política na UNICAMP e aposentou-se pela USP.  

Atualmente é professor na UERJ, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas - LPP e Secretário 

Executivo do Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales. Tem experiência na área de Ciência Política, com 

ênfase em Estado e Governo, atuando principalmente nos seguintes temas: Lula, América Latina, Brasil e 

Política. É autor de A Vingança da História, entre outros livros. 

A Direção Nacional da FASUBRA reitera a convocação para que as entidades filiadas se façam representar 

na próxima Plenária Nacional, a realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA NACIONAL 

07/12 • 09h Abertura da Plenária 

• Conferência - CONJUNTURA - Prof. Dr. Emir Sader 
• Saudação das entidades convidadas 

• Informes da Direção Nacional da Fasubra 

• 12h - Almoço 

Tarde 

• Reunião dos coletivos 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior 

Públicas do Brasil 

Fundada em 19 de dezembro de 1978 

 

DEZ-01 



 

08/12 •   Credenciamento    
•   Informes de Base      
•   Conjuntura Nacional e Internacional 
•   12h30 - Almoço 

Tarde 

•   Conjuntura Nacional e Internacional 
•   19h - Festa em Comemoração aos “40 anos de Luta da FASUBRA” 

 09/12 • Conjuntura Nacional e Internacional 
•   12h30 - Almoço 
•  14h - Encaminhamentos e Encerramento 

  

4 e 5 JORNADA EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DA EDUCAÇÃO 

  

A FASUBRA convoca as entidades de base a se integrarem às atividades dos dias 4 e 5, que serão 

realizadas em conjunto com as entidades da educação federal, dias de luta em defesa da Educação Pública. 

A orientação é para que as entidades de base realizem mobilizações e manifestações unificadas. No dia 4 

serão realizados atos locais nas instituições de ensino com debates sobre o tema “Defesa da Democracia e 

30 anos da Constituição Federal de 1988”. 

Já no dia 5 realizarem mobilização em defesa da educação, com atos e nos estados. 

Em Brasília (DF), será realizada uma audiência pública para comprometer os parlamentares com a educação 

pública. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) se 

somará às mobilizações do dia 4. 

 

REUNIÃO DA EDUCAÇÃO FEDERAL 

 

As mobilizações de 4 e 5 foram aprovadas em reunião de entidades da educação federal. ANDES-SN, 

FASUBRA, Sinasefe e Fenet se reuniram em Brasília (DF) no dia 13 de novembro para dar prosseguimento às 

articulações de mobilização em defesa da Educação Pública. As entidades do movimento estudantil, UNE e 

UBES, também compõem essa frente. 

A Direção Nacional da FASUBRA, tem participado das frentes em defesa da democracia e da universidade 

pública, e em conjunto com as entidades têm se mobilizado para combater os recentes ataques à educação, 

sejam elas dentro ou fora do parlamento. Pois, o entendimento da DN é buscar a unidade com todos os 

segmentos para que possamos enfrentar, as possíveis ameaças do futuro governo,  tais quais as ações 

policiais e judiciais nas instituições de ensino para cercear o livre debate, a possibilidade de transferência das 

universidades federais do Ministério da Educação (MEC) para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTI), fim da estabilidade etc. 



 

As entidades que participam dessa frente, enviaram documentos aos ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) reivindicando audiência pública para debater os ataques à educação. Além de assinarem uma carta 

conjunta em defesa da educação pública para distribuir nas mobilizações de 4 e 5 de dezembro. 

A orientação da FASUBRA em conjunto com as entidades da educação federal, é para que as entidades de 

base busquem a construção de frentes nos estados onde não existir, e participar ativamente onde já existem! 

Unidade na ação, em defesa da democracia e da universidade pública! 

 
 



 

PLENÁRIA NACIONAL  - FNPE 

 

Representantes da Fasubra participaram nos dias 29 e 30 da Plenária do Fórum Nacional Popular de 

Educação (FNPE), no auditório da CNTE, em Brasília (DF). O evento, reuniu representantes de 35 entidades 

da área educacional para discutir o tema “Os desafios do Plano Nacional de Educação e da mobilização da 

sociedade em face dos desmontes da educação pública”. O objetivo é promover ampla análise da conjuntura, 

realizar diagnóstico das eleições de 2018, planejar as ações futuras e discutir as estratégias para o 

enfrentamento na nova realidade, além de intensificar a luta em defesa da educação pública de qualidade, 

laica, gratuita e socialmente referenciada. No próximo ID serão publicadas as definições de ações 

estratégicas e prioritárias do FNPE em 2019. 

FASUBRA E O DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro 

de 1992, em comemoração ao término da década 1983-1992. A partir de então, a cada ano, no dia 3 de 

dezembro, é estimulada uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência, tanto na instância 

nacional como na municipal. 

Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os 

cidadãos, promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre assuntos de deficiência, celebrar 

as conquistas da pessoa com deficiência e pensar a inclusão desse segmento na sociedade para que ele 

influencie os programas e políticas que o afetem. 

As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade pode trazer, tanto para 

pessoas com deficiência quanto para a sociedade, e a divulgação desse fato entre os governos, as empresas 

e o público em geral. Neste sentido, como um dos princípios básicos dos direitos humanos, a acessibilidade 

se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade. 

A FASUBRA Sindical cumprimenta todos os trabalhadores técnico-administrativos em educação deficientes 

que constroem no dia-a-dia uma universidade mais humana e inclusiva, mesmo com as dificuldades 

relacionadas à acessibilidade, seja arquitetônica, seja atitudinal. 

Cerca de 5% da força de trabalho existente entre os técnico-administrativos em educação são pessoas com 

algum tipo de deficiência. Ainda que devemos celebrar este dia como um marco nos direitos humanos da 

pessoa com deficiência, a FASUBRA Sindical reforça o seu apelo para os sindicatos filiados que estimulem a 

filiação e organização destes indivíduos para que suas demandas sejam escutadas e resolvidas no que diz 

respeito às melhores condições de trabalho com maior acessibilidade e autonomia para estes trabalhadores. 

Em 2019, a Fasubra, que é a primeira federação que representa 250 mil trabalhadores do serviço público 

federal a ter nos seus quadros dirigentes um TAE com deficiência visual, promoverá o primeiro encontro dos 

trabalhadores com deficiência do serviço público representados por ela para discutirmos coletivamente 

quais são os principais desafios deste segmento e como fazer para resolvê-los. 

Por fim, pensar a inclusão dos trabalhadores deficientes do serviço público, em especial os TAEs 

representados pela FASUBRA neste dia 3 de dezembro. É fundamental para o movimento sindical, que ao 

longo da sua história vem acumulando conquistas para a categoria, seguir na grande trincheira de luta contra 

o futuro governo ultraliberal que será implementado em nosso país a partir de janeiro de 2019. Ele terá como 

vítimas imediatas 15% da população, por falta de assistência por parte do Estado. No nosso caso, no serviço 

público, serão os primeiros a serem desligados de suas funções sobre a falsa alegação, por parte do futuro 

governo, de que estes trabalhadores em nada acrescentam para o bom funcionamento da administração 

pública. 



 

 

 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018 

DEZEMBRO 

4 e 5 Jornada em defesa da democracia e  da educação 

6 Reunião da Direção Nacional da FASUBRA 

7, 8 e 9 Plenária Nacional da FASUBRA 

12 Ato no Congresso em defesa Serviço Público - Auditório Freitas Nobre/DF 

 


