
Planejamento Estratégico 
Gestão Renovação e Luta

2016 - 2017

SINTUF



A Direção Colegiada do SINTUF-MT – Gestão 2015-2017 – 
RENOVAÇÃO E LUTA, cumprindo com o Programa apresen-
tado na campanha, construiu o Planejamento da Gestão 
definindo ações prioritárias – metas – prazos e responsá-
veis pela execução.

Socializamos com o conjunto de nossa categoria o resulta-
do desse trabalho, que pretendemos cumprir até o final 
da nossa gestão.  Contamos com o apoio de cada sindicali-
zado no transcorrer da gestão, opinando, fiscalizando e 
construindo junto as ações sindicais. Juntos vamos acer-
tar o alvo!

Participem.  O Sindicato somos todos nós!
Coordenação Colegiada do SINTUF-MT



“Mas quem é o sindicato?  Ele fica sentado em sua casa com telefone?

Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas?

Quem é ele? Nós somos ele você, eu, vocês, nós todos

ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa como a sua cabeça

onde moro é a  casa dele, e quando você é atacado ele luta

mostre-nos o caminho que devemos seguir e nós seguiremos com você.

Mas não siga sem nós o caminho correto ele é sem nós,  o mais errado

não se afaste de nós! Podemos errar e você ter razão

portanto, não se afaste de nós! Que o caminho curto é melhor que o longo, ninguém nega.

Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós,

de que nos serve sua sabedoria? Seja sábio conosco! Não se afaste de nós!”

A Necessidade do Sindicato

Bertold Brecht



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SINTUFMT

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO – 2016 e 2017

Data e Local da realização: Cuiaba-MT, 13 e 14/02/2016

Assessor: Helder Molina

Comissão Gestora do Planejamento:
Léia, Manoel, Helena, Elizete,Selma, Thiago, Ramirez, Thayron e Marillin.

Atribuições da Comissão Gestora
• Elaborar balanço no final do ano para avaliar a execução do plano; Novembro ou Dezembro 2016
• Mobilizar as coordenações para garantir a execução do plano;
• Realizar alterações, caso necessário, nos responsáveis e prazos das ações do plano;

Metodologia: Planejamento Estratégico Situacional, adaptado: 
A) Caracterização do Ator: Diagnóstico de Recursos Humanos, Políticos, Financeiros, Infratestrurua
B) Diagnóstico dos Problemas e suas Causas
C) Explicitação dos Desafios/Metas
D) Definição e Organização das Ações, Responsáveis e Prazos



 
Parte1 – Ações gerais 

 

Problemas Desafios Ações Responsáveis Prazos 
 
Ampliar a 
sindicalização 
 
 

 
 ●Aumentar o 

número de 
trabalhadores 
sindicalizados 
nos recém-
ingressos. 
 
 

  
 ● Em parceria com a CDH, realizar cursos de 

formação para os trabalhadores técnicos 
administrativos que ingressaram na UFMT] 
recentemente, visando conscientiza-los da 
importância da sindicalização; Trabalhar com os 
trabalhadores recém-ingressos a importância da 
sindicalização;  

  
 ● Disponibilizar no site do SINTUFMT 

formulário “online” para a sindicalização;  
  
 ● Reivindicar junto à administração da UFMT 

a organização de atividades conjuntos para 
recepção dos (as) trabalhadores (as), recém 
ingressos na UFMT;  

   
  

 
CG, CF 
 
 
 
 
 
 
 
CG, CCOM 
 
 
 
CG, CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Imediato  
 
 
 
Junho 2016 
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Falta de prática 
de Balanço de 
Gestão 
 
 
 
Aumento na 
arrecadação 

 ●Definir como 
prática a 
divulgação da 
Prestação de 
Contas Politica 
no final de cada 
gestão. 

  
 ●Criar 

alternativas para 
ampliar a 
arrecadação do 
SINTUFMT  

  

 ● Divulgar em assembleia ordinária, no inicio 
da gestão, balanço político, social e financeiro da 
gestão anterior, e balancetes, ao longo do 
mandato, conforme estatuto e regimento. 

  
 ● Viabilizar projeção de arrecadação através 

de eventos, rifas e outros para a ampliação de 
investimentos nas ações sociais do sindicato. 

 ●Aumentar o número de sindicalizados.  
  

CAF, CG, 
Conselho Fiscal 
 
 
 
CAF, CC, CEL, 
CAP 

 Final da gestão 
 
 
 
Julho 

Aprimorar a 
Política de 
Formação 

 ●Dar 
sequencia as 
ações 
formativas do 
sintufmt 

 ● Organizar palestras, seminários e mesas 
redondas temáticas: Datas comemorativas: 
Consciência Negra, Dia do índio, Dia do 
Trabalhador e Dia da Mulher;  

 ●Elaborar um Projeto de Formação Política e 
Sindical, com eixos temáticos:  

 História do SINTUF ;  
 Previdência Pública e Solidária;  
 Aprimoramento da Carreira Técnicos 

Administrativos (TRIBO).  
 ● Projetos de Formação Básica , em conjunto 

com a CDH: 
 Como funciona a sociedade;  
 Módulo 1: Formação da sociedade brasileira 

aspectos econômicos e sociais;  

CF, CPSA, CM 
 
 
 
 
CF, CG 
CF, CAP, CJ, CG 
 
CF, CJ, CG 
 
 
 
CF, CG 
CF 
 

maio 2016 
 
 
 
 
Julho 2016 
junho 2016 
 
 
maio 2016 
 
 
 
 
setembro 2016 



 

 Página 3 de 19 
 

 Módulo 2: É possível outra sociedade? 
 O Movimento Sindical Brasileiro como 

funciona, aspectos legais . (Novembro – 16) 
 ● Organizar debate conjunturais: 
 Legislação de ataque à educação: PL 395, 

PLC 4330, MPs 664 e 665, Ajuste Fiscal, Plano 
Brasil, PPE. (Segundo semestre 16) 

 Espaço no site do SINTUF: Um texto de 
formação por semana  

 Pesquisa de perfil dos trabalhadores técnico-
administrativos; 

  
  

 
 
 
 
 
CF 
 
CF, CCOM 
 
 

outubro 2016 
novembro 2016 
 
 
 
 
Segundo semestre 
2016 
 
 
 
 

 
 
Ampliar os 
instrumentos de 
comunicação  
 

  
 ●Publicação 

periódica de 
Jornal. 

  

  
 ●Aprimorar o site do SINTUF-MT atualizando 

com informações locais e nacionais;  
 ● Atualizar Cartilhas Formativas sobre a 

Importância da Sindicalização, Assédio Moral e 
Sexual, Terceirização, Carreira, Legislação e 
outros temas da agenda de luta 

 ● Confecção de Panfleto Informativos e 
Formativos de temas que possuam interface com 
a luta sindica 

 ● Confecção de Jornal trimestral, com espaço 
para o trabalhador (Eletrônico, e-mail E em 
papel) do SINTUF – distribuído pela Direção do 
Sindicato nos setores, via e-mail e online no Site;  

 ● Manter e desenvolver a Assessoria de 
Imprensa para divulgar as ações do SINTUF 

 
CCOM 
 
CCOM, CF, CST, 
CT, CJ, CG, CM 
 
CCOM, CF, CG 
 
CCOM 
 
 
 
CCOM  
 
 
 

 
 
Imediato  
 
 
Segundo Semestre 
2016 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
IMEDIATO 2016 
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juntos aos órgãos de Imprensa Interno, Local e 
Nacional, elaboração do Jornal, Boletins, 
atualização do site do SINTUFMT, etc.;  

 ● Fortalecer os canais internos de 
comunicação do SINTUFMT junto a UFMT, 
utilizando todas as ferramentas, como 
INTERNET, REDES SOCIAIS, JORNAIS e 
BOLETINS, oportunizando a cada sindicalizado 
o acesso às informações em seu Local de 
Trabalho;  

 ● Fortalecer os laços de comunicação na luta 
externa, interagindo com sindicatos da região, 
apoiando os nos movimentos de defesa dos 
direitos dos trabalhadores; 

 ● Construir agendas de debates envolvendo 
os parlamentares do município, do estado e da 
região, sobre temas de interesse do serviço 
público, da cidadania, dos trabalhadores e da 
Universidade;  

 ● Desenvolver instrumentos online e por 
formulários para pesquisa anual de satisfação 
dos filiados, coletando opiniões para melhoria no 
atendimento aos sindicalizados;  

  
 ● Criar um espaço no site do SINTUFMT das 

datas de aniversário (Aniversariantes do mês), 
bem como nota de falecimento;  

CCOM 
 
 
 
 
 
CCOM, CG, CF 
 
 
CCOM, CF 
 
 
 
CCOM  
 
 
 
CCOM  
 
 
CCOM 

 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
Novembro 2016 
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 ● Atualizar e manter atualizado para fins de 
divulgação o e-mail de todos os funcionários da 
UFMT. 

 ●Espaço no jornal do SINTUF (página de 
formação política) 

 ●Publicação no site do SINTUFMT do 
calendário anual de realização das Assembleias 
Ordinárias  

  

Aprimorar a 
política cultural no 
SINTUF 

 ●Construção 
de Programas 
culturais no 
sindicato 

 ● Organizar no espaço do Centro de 
Convivência Social (auditório), projetos culturais 
e de lazer, como: danças de salão, ginásticas e 
atividades esportivas que tenham interface com 
a saúde do trabalhador.  

 ● Ornamentar o pátio do SINTUF-MT nas 
datas comemorativas. 

 ● Incentivar as manifestações culturais de 
Mato  

 Grosso, com participação dos trabalhadores 
da UFMT (Cururu, Siriri, atividades teatrais, etc.) 

 ● Organizar o Coral do SINTUF-MT.  
  
 ● Construção do Projeto História e Memória 

do SINTUF-MT.  Elaborar o Projeto “Ponto de 
Cultura”;  

  
  

CC 
 
 
 
 
CC 
 
 
 
 
 
CC, CG, CCOM 
CC, CF 
 
 
 
 

Imediato 
 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Segundo semestre 
2016 
 
 
 
 

Falta de 
divulgação das 

 ●Construção 
de rotinas de 

 ● Otimizar as agenda de reuniões do sindicato 
com a Assessoria Jurídica  

CJ,  
 

Imediato  
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ações jurídicas 
do SINTUFMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento do 
setor jurídico 
 

trabalho e 
interação dos 
sindicalizados 
com os 
programas 
desenvolvidos 
na área jurídica 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ●Ter um setor 

jurídico que 
esclareça 
dúvidas e 
resolva 
problemas, 
informando um 
acompanhamen
to processual 
periódico, aliado 
a um 
atendimento 

 ● Fazer o levantamento dos precatórios junto 
à administração e divulgá-lo  

 ● Atualizar, por meio do site, os sindicalizados 
sobre jurisprudência, decretos, resoluções 
internas e externas, pertinentes a categoria. 

 ● Realização de campanha educativa sobre 
temas pertinentes na conjuntura global, mas com 
enfoque para TAE´s da UFMT, como exemplo: 
Campanha dos direitos do consumidor, riscos 
digitais, etc 

 ● Estreitar as relações jurídicas entre o 
Sindicato de Base e a Federação, visando 
proporcionar aos sindicalizados uma visão da 
conjuntura jurídica nacional  

 ● Impetrar novas ações judiciais de interesse 
dos trabalhadores. 

 ● Revisão do contrato com a assessoria 
jurídica; 

 ● Elaborar planilha de atendimento mensal, 
considerando campi dos interiores e HUJM; 

 ● Acompanhar os tramite processuais 
referentes às ações trabalhistas dos servidores; 

 ● Cobrar o cumprimento de horário dos 
plantões da assessoria jurídica; 

  
  

CJ 
 
CJ, CCOM 
 
 
CJ, CF 
 
 
 
CJ 
 
 
CJ 
 
CJ 

Imediato  
 
Imediato/permanen
te 2016 
 
 
Segundo Semestre 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
Imediato 
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respeitoso e 
cordial aos 
sindicalizados. 

Falta de 
prioridade na área 
de  políticas anti – 
racista. 

 ●Implementar 
programas que 
abrangem a 
temática racial e 
social no 
sindicato.   

 ● Desenvolver ações junto a bairros carentes 
de Cuiabá, envolvendo áreas culturais, 
esportivas e de saúde da UFMT.  

 ● Criar uma comissão para discutir o Fundo 
de Amparo e Apoio ao Sindicalizado, previsto no 
artº 96 no estatuto do SINTUF-MT, 
desenvolvendo promoções para ampliá-lo  

 ● Desenvolver parcerias com os movimentos 
sociais para criar projetos de cunho social e 
cultural, que oportunizem benefícios para os 
trabalhadores. 

  
 ● Desenvolver Projeto de pesquisa em 

parceria com as unidades acadêmicas da UFMT, 
a ser apresentado no mês da Consciência 
Negra, enfocando temáticas etnorraciais  na 
UFMT.  

 ● Organizar GTs para debater temas de 
interesse social, que reflitam sobre o meio 
ambiente, a crise energética, a problemática da 
água no planeta, visando organização de 
campanhas de conscientização em parceria com 
a formação. 

  

CPSAR 
 
 
CPSAR, CG, CAF, 
CS 
 
CG, CST, CAP, CC 
 
 
 
CPSAR, CG, CF, 
CC 
 
 
CPSAR, CST, CG 

Setembro 2016 
 
Setembro 2016 
 
Primeiro semestre 
de 2017 
 
Julho 2016 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 

    ● Construir alternativas nas festas 
organizadas pelo sindicato, de locomoção para a 

CP, CAF, CC, CAP 
 

Imediato e 
Permanente 
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Descontinuidade 
no controle e 
planejamento do 
patrimônio 

 ●Construir 
rotinas e 
desenvolver 
ações na área 
de controle 
patrimonial  

chácara, com vistas a atender os sindicalizados 
que não possuem condução automotiva.  

  
 ● Executar e arborização e paisagismo na 

Chácara.  
 Catalogar os patrimônios do Sindicato;  
 Manter atualizado o Balanço patrimonial do 

sindicato;  
 Elaborar formulário de empréstimo de 

patrimônio;  
 Controle e conservação do patrimônio físico 

(imóveis, móveis e equipamentos);  
  

 
 
 
CP 

 
 
 
Imediato e 
Permanente 

Ampliar as ações 
da coordenação 
de aposentados 

 ●Ampliar o 
envolvimento 
dos 
aposentados 
nas ações do 
sindicato. 

 ● Organizar visitas quinzenais domiciliares 
aos aposentados.  

 ● Organizar atividades trimestrais de lazer 
trazendo os aposentados para dentro do 
Sindicato para comemorar os aniversariantes do 
mês como: Chá da tarde, jogos de bozó, baralho 
e etc.  

 ● Organizar  atividades de formação para os 
trabalhadores aposentados.  

 ● Organizar excursão regional para os 
aposentados.  

  
 ● Continuar com Projeto “Pé na estrada” - 

excursão dos aposentados.  
  

CAP, CST 
 
 
CAP, CC, CEL 
 
 
CAP, CF 
 
 
 
CAP, CAF, CG 
 
CAP 

Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Segundo semestre 
de 2016 
 
Agosto 2016 
 
Imediato e 
Permanente 
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Falta de 
envolvimento 
dos 
sindicalizados na 
área de esportes 
do sindicato.  

 ●Construção 
de Programas 
permanentes na 
área de 
esportes e lazer. 

 Fazer campanhas de conscientização sobre a 
importância do exercício físico na qualidade de 
vida do trabalhador:  

 Criar um calendário de atividades desportivas 
com competições: individuais e/ou coletivas  

 Organizar a “Corrida do Servidor Público”.  
 Criar um calendário específico de eventos 

com fins de gerar recursos financeiros;  
 Organizar equipes esportivas do sindicato, 

fornecendo condições para suas práticas;  
 Reivindicar junto a FASUBRA a reativação da 

Coordenação de Esporte, Lazer e Cultura, 
visando a reintegração entre os sindicatos 
filiados;  

 Manter contato com outros Sindicatos de 
trabalhadores de MT e do País para propor a 
realização de atividades esportivas 
conjuntamente;  

 Reativar competições esportivas com os 
Campi existentes em Mato Grosso: 
Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Várzea 
Grande,  Fazenda Experimental e outros que 
surgirem futuramente;  

 Desenvolver um trabalho de ampla divulgação 
dos eventos, buscando atrair a participação de 
todos sindicalizados e seus familiares;  

CEL, CCOM, CST, 
CAF 
 
 
CEL 
 
 
CEL, CCOM, 
 
  
CST, CAF,CG 
 
 
CEL 
 
CEL 
 
 
 
CEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 2016 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
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Diversificar a 
atuação da 
coordenação a 
Mulher  
 

 ●Construção 
de outras 
políticas que 
evolvem o 
coletivo de 
mulheres do 
sintufmt. 

 ● Participar dos Fóruns da CUT e da 
FASUBRA que tratem da temática Mulher 
Trabalhadora e Diversidade.  

 ● Organizar Grupos juntamente com a CUT, 
FASUBRA e o Núcleo da Mulher da UFMT 
dentro da nossa base sobre o tema “Mulher 
Trabalhadora e Diversidade”.  

 ● Buscar parcerias com o Núcleo da Mulher 
da UFMT, CUT e FASUBRA;  

 ● Participar e dar visibilidade às Campanhas 
Educativas referentes à saúde e direitos da 
Mulher. 

 ●Criação do Coletivo de Mulheres;   
 ● Organizar uma (01) vez ao ano um passeio 

com mulheres, recreativo e 
 formativo.  
  

CMT, CG 
 
CMT, CF, CC, CG, 
CST 
 
CMT 
 
CMT, CJ, CCOM, 
CF 
CMT, CAF 

Imediato e 
Permanente 
Segundo semestre 
 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
Março 2017 

Falta de 
Programas na 
área de saúde do 
trabalhador no 
sindicato 

 ●Construção 
de programas 
na área de 
saúde do 
trabalhador 

 ● Realização de seminários para discutir a 
qualidade de vida do trabalhador da UFMT, com 
ênfase em doenças crônicas (diabetes e 
hipertensão);  

 ● Desenvolver projetos de acompanhamento 
e monitoramento de diabetes e hipertensão com 
os trabalhadores da UFMT, com foco nos idosos;  

 ● Estabelecer parceria com o departamento 
de psicologia para acompanhamento e 
tratamento aos trabalhadores da UFMT que 
necessitem de atendimento específico;  

CST, CMH 
 
 
CST, CAP 
 
 
CST, CG 
 
 
CST 
 

Setembro 2016 
 
Abril 2016 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
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 ● Lutar pelo atendimento à pauta de 
reivindicações do SINTUF com relação à 
qualidade de vida e saúde do trabalhador; 

 ● Lutar pela melhoria das condições de 
trabalho e cumprimento das ações legais no 
tocando à insalubridade e periculosidade; 

 ● Realizar levantamento na UFMT dos 
trabalhadores que apresentam comportamento 
de risco (drogas lícitas e ilícitas), bem como a 
necessidade 

 de readaptação, desenvolvendo ações/ 
campanhas preventivas e 

 educativas voltadas para os dependentes 
químicos;  

 ● Elaborar cartilha explicativa e material online 
para esclarecimento das funções do. SIASS;  

 ● Desenvolver, em parceria com a CIS, 
estudo acerca do Índice de Segurança técnica 
como forma de redimensionamento de pessoal; 

 ● Reivindicar da UFMT a fiscalização das 
empresas terceirizadas no tocante à saúde dos 
trabalhadores. 

 ● Acompanhar os programas de prevenção 
em saúde do trabalhador, desenvolvidos pela 
CASS;   

 ● Firmar parcerias com a CASS, CDH e 
Unidades Acadêmicas para realização de 
seminários sobre saúde ocupacional x saúde do 
trabalhador 

 
CMT, CJ, CMH 
 
 
CMT,  
 
 
 
 
 
CMT, CAF, CG, 
CCOM 
CMT, CG 
 
 
CMT, CT, CG, CJ 
 
CMT,  
 
 
CMT,  
 
CMT, CF, CM, CJ 
 
 
CMT 
 

Imediato e 
Permanente 
 
Julho 2016 
 
 
 
 
 
Maio 2016 
 
junho 2016 
 
 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
Segundo semestre 
2016 
 
Imediato e 
Permanente 
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 ● Organizar seminários sobre a violência nas 
relações de trabalho: assédio 

 moral/ sexual;  
 ● Lutar pela real implantação e acompanhar o 

trabalho da CIPA;  
  
  

Inexistência de 
programas 
sistematizados 
de trabalho no 
sindicato nessa 
área 

 ●Definir ´linha 
de atuação do 
sindicato em 
defesa dos 
trabalhadores 
terceirizados. 

 ● Realizar um cadastro geral dos 
trabalhadores terceirizados, contendo o perfil, 
demandas e suas proposições;  

 ● Estimular a participação dos trabalhadores 
terceirizados nos eventos 

 políticos e sociais promovidos pelo 
SINTUFMT;  

 ● Cobrar da Universidade e da EBSERH a 
inclusão nos editais de contratação das 
empresas a obrigatoriedade de cursos de 
capacitação voltados para as necessidades dos 
profissionais terceirizados;  

 ● Estabelecer parceria entre o sindicado da 
categoria e o SINTUFMT a fim de desenvolver 
atividades conjuntas, em âmbitos político e 
social, visando à integração entre as entidades. 

 ●Fazer seminários para discutir a situação 
(condição de trabalho) dos terceirizados na 
UFMT  

  

CT, CG 
 
 
CT, CEL, CC 
 
 
 
CT, CG 
 
 
CT, CG 

Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
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Ampliar a 
Presença do 
sindicato no 
HUJM  
 

 ●Ter mais 
interlocução dos 
trabalhadores 
do HUJM com o 
sindicato. 

  ● Melhorar a infraestrutura do “sintufinho” 
para atendimento ao sindicalizado nas 
dependências do HUJM.  

 ● Negociar com a diretoria da EBSERH a 
disponibilidade parcial dos coordenadores do 
SINTUF-MT para atender ás demandas 
sindicais;  

 ● Ampliar o número de sindicalizados do 
HUJM. 

 ● Manter a  Assembleia setorial de Base no 
HUJM – no dia seguinte à realização da AG no 
campus da UFMT. 

 ● Incentivar a atuação política dos 
coordenadores, do conselho de base do 
sindicato e demais colaboradores nas ações 
diretamente ligadas ao HUJM.  

 ● Fortalecer a participação nas comissões 
instituídas pela administração do 
HUJM/EBSERH, bem como do seu Conselho 
Gestor e CONSUNI;  

 ● Lutar em defesa dos direitos dos 
trabalhadores do HUJM no contexto da 
EBSERH.  

 ● Encaminhar todas orientações da 
FASUBRA na luta em defesa dos HU’s;  

 ● Negociar com a gestão da EBSERH um 
espaço de convivência dentro do HUJM;  

CHUJM, CG, CAF 
 
CHUJM, CG 
 
 
CHUJM 
 
CHUJM 
CHUJM,  
 
 
CHUJM 
 
 
CHUJM 
 
CHUJM 
 
CHUJM, CG 
 
CHUJM, CAF 

Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
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 ● Organizar, no sintufinho, uma 
confraternização 01 vez por mês alternando 
manhã, tarde e noite 

  

Falta de 
presença mais 
constante da 
executiva do 
sindicato nos 
campi do 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
Ação do sindicato 
no interior 

 ●Criar rotinas 
de visitas da 
executiva do 
sindicato no 
interior. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ●Aumentar a 

presença da 
direção 
colegiada no 
interior; 

 ●Ampliar o 
numero de 
sindicalizados 
no interior. 

  
  

 ●Realizar Assembleias de Base nos campi do 
interior, um dia anterior à data das Assembleias 
Gerais do campus Cuiabá, para debater a pauta;  

 ●Distribuição de jornais do SINTUF e 
correspondências aos sindicalizados (por e-mail 
e via Correios);  

 ●Criar convênios com espaços de lazer nas 
cidades de Sinop, Barra do Garças, Santo 
Antônio do Leverger e Rondonópolis, para 
proporcionar lazer aos trabalhadores do campi 
do interior; 

 ●Garantia de participação dos coordenadores 
de articulação dos campi do interior nas reuniões 
da Coordenação do SINTUF e Ag’s.  

 ●Fiscalizar o cumprimento do Plano de 
Capacitação no sentido de desenvolvimento de 
cursos de capacitação nos campi do interior, nas 
mesmas condições do campus de Cuiabá 

 ●Solicitar à administração da UFMT visitas 
periódicas (pelo menos 4 vezes ao ano) aos 
campi do interior, informando-os com 
antecedência, para levar atividades e programas 
desenvolvidos pela CASS e CDH; 

 ●Elaborar junto ao Conselho de 
Representantes, formas de utilização do fundo 

CAMI,  
CAMI, CCOM 
 
CAMI,  
 
 
 
CAMI 
 
 
CAMI,  
 
 
 
CAMI 
 
 
 
 
CAMI 
 
 
 
 
 

Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 
 
Imediato e 
Permanente 
 
 



 

 Página 15 de 19 
 

destinado para aquisição do espaço de 
convivência das Seções Sindicais dos campi do 
interior;  

 ●Negociar com a Administração do CUS a 
destinação de espaço físico para funcionamento 
da seção sindical; 

 Interiorizar as ações de saúde, formação, 
cultura e lazer realizadas as sede; 

 ●Criar o projeto direção itinerante com 
calendário de atividades no interior; 

 ●Criar campanhas de sindicalização no 
interior;Encaminhar as resoluções dos encontros 
dos trabalhadores dos campi do interior. 

  

 
CCOM, CG, CMI. 

 
Junho de 2016 
 
Maio de 2016 
 
 
Imediato 

 

Problemas Desafios Ação Responsável Prazo 
Gestão 
administrativa e 
de pessoal 
 
 

 ●Estimular a pró-
atividade dos 
funcionários;  

 ●Redefinir a função 
de cada funcionário, 
reorganizando suas 
atribuições com base 
no regimento interno 
do SINTUF; e 
regularizar a situação 
trabalhista dos 
funcionários do 
SINTUF; 

 ●Oferecer curso de formação aos funcionários de 
acordo com suas respectivas atribuição  

 ●Estabelecer fluxograma de documentos, 
possibilitando o encaminhamento à coordenação 
responsável; 

 ●Estabelecer rotinas de trabalho, que propiciem 
eficácia na execução do fluxograma; 

 ●Estimular as relações interpessoais entre 
funcionários e coordenadores; 

 ●Elaborar sistemática para contratação de 
funcionários e prestadores de serviços 

  

CAF e CG Junho de 2016 
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Problemas Desafios Ação Responsável Prazo 
 ●Controlar a 

assiduidade e 
produtividade dos 
funcionários do 
sindicato; 

 ●Melhorar a relação 
entre coordenadores e 
Funcionários 

  
   

Gestão de 
recursos 
financeiros do 
sindicato 

 ●Fazer funcionar a 
publicação periódica 
da prestação de 
contas; 

 ●Maior 
detalhamento nas 
prestações de contas, 
tanto de despesas 
como arrecadações; 

 ●Definir viabilidade 
financeira do 
consultório 
odontológico; 

 ●Elaborar plano 
orçamentário mensal 
de receitas e despesas 
ordinárias (folha de 
pagamento, materiais 

 ●Criar comissão para analisar e diagnosticar a 
viabilidade financeira (folha, despesas administrativas, 
consultório e outros); 

 ●Construção de organograma com previsão anual de 
gastos com ações extraordinárias; 

 ●Descrever os valores de fundo assistencial e 
repasse para o interior; 

 ●Publicar bimestralmente a prestação de contas no 
site e murais. 

 ●Distribuir os recursos financeiros conforme previsão 
estatutária. 

 ●Detalhar receitas oriundas de repasses feitos por 
prestadores de serviço, campi do interior e acordos 
financeiros. 

 ●Analisar os contratos atuais, visando custo benefício 
contratada – contratante. 

CG, CAF e 
CCOM 
  

Imediato 
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Problemas Desafios Ação Responsável Prazo 
de consumo, impostos, 
etc); 

 ●Planejar gastos 
financeiros 
extraordinários 
(seminários, 
caravanas, 
confraternizações, 
campanhas, etc); 

 ●Construir 
orçamento 
participativo; 

 ●Gestão de 
contratos de prestação 
de serviços 

Gestão e 
administração 
da chácara 

 ●Fazer o plantão de 
dirigentes na Chácara 
funcionar; 

 ●Ter uma chácara 
que seja espaço de 
lazer, com estruturas 
confortáveis. 

  

 ●Instituir comissão para elaborar propostas de 
modernização e otimização dos recursos da chácara; 

 ●Rediscutir o regimento da chácara; 
 ●Campanha de conscientização e divulgação da 

chácara. 
  

 CG, CP, CEL e 
CC. 

 Imediato 

Visibilidade do 
sindicato  

 ●Fortalecer a 
imagem social e 
política do sindicato.  

 ●Instalação de murais por setor, para divulgar as 
atividades do sindicato; 

 CCOM, CG, 
CEL, CF, CMI, 
CC. 

Imediato 
2. Maio de 2016 
3. Maio de 2016 
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Problemas Desafios Ação Responsável Prazo 
 ●Conscientizar a 

base da real 
importância do 
sindicato 

 ●Fortalecer a 
credibilidade do 
sindicato ressaltando 
suas lutas e ações 
realizadas, visando 
manter e agregar 
sindicalizados. 

 ●Criar campanhas de marketing a fim de ampliar a 
marca SINTUF; 

 ●Voltar o Happy hour do SINTUF 
 ●Criar ações esportivas-culturais no novo salão; 
 ●Criar a lojinha com produtos do sindicato (físico e 

virtual); 
 ●Melhorar o visual da sede do sindicato; 
 ●Fazer campanhas de conscientização da 

importância sindical, com cartilhas e visitas setoriais. 

4. junho de 2016 
5. Agosto de 
2016 
6. Maio de 2016 
7. Imediato de 
2016 

Relação entre 
sindicato e 
sindicalizado 

 ●Ter um sindicato 
que mantenha diálogo 
recíproco e 
permanente com a 
base; 

 ●Melhorar a 
comunicação dos 
representantes de 
base com o sindicato e 
seus dirigentes; 

 ●Aperfeiçoar o 
funcionamento da 
comunicação de 
representantes. 

 ●Elaborar um projeto de comunicação do sindicato; 
 ●Formação política da base; 
 ●Organizar cronograma de visita setorial. 
  

CCOM 
CF 
CG e CJ 

Primeiro semestre 
2016 
Segundo semestre 
2016 
3. Maio de 2016 
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Problemas Desafios Ação Responsável Prazo 
Conselho de 

Representante 

de Base 

 ●Fortalecer a 
atuação do Conselho 
de Representante de 
Base. 

  
   

 ●Identificação de setores que não possuem 
representação; 

 ●Eleição para novos representantes do Conselho de 
Representante de Base; 

 ●Realizar reuniões frequentes com os representantes 
de base. 

  

CG e CF 
Imediato 
Imediato 
Imediato 

Estruturação do 

Regimento 

Interno 

 ●Rediscutir e 
reestruturar o 
regimento interno 

 ●Redefinir dentre outros: a forma de utilização do 
carro; as atribuições dos trabalhadores do SINTUF; 
diárias, passagens e ressarcimento de despesas. 

  

CG, CJ Junho de 2016 

Participação da 

diretoria na 

gestão e 

atividades 

sindicais 

 ●Liberação em 
horários de trabalho; 

 ●Flexibilidade nas 
datas e turnos de 
atividades; 

 Pró-atividade e 
compromisso dos 
coordenadores; 

 ●Socialização no 
cumprimento das 
ações. 

 ●Reuniões com as chefias para liberação para 
atividades sindicais;  

 ●Solicitar posicionamento dos candidatos a reitor 
sobre a liberação dos diretores; 

 ●Cobrar dos coordenadores efetiva participação em 
todas as atividades do sindicato, estabelecendo punição 
conforme o estatuto; 

 ●Formação política para a coordenação colegiada e 
seções sindicais; 

 ●Reunião semanal da CG. CAF aberta à diretoria 
para avaliação. 

  

CG 
CAF 
CF 

Maio de 2016 
Imediato 
Imediato 
 
 
 
 
agosto de 2016 
 
Imediato 

 

 
 


