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PRORROGAÇÃO: Chamada para envio de textos 

1. Justificativa 

A diretoria da ADUFSCar, biênio 2021 – 2023, visando o engajamento da entidade e de seus 

associados nas atividades pré segundo turno da eleições presidenciais e buscando ampliar o debate 

acerca da delicada situação do registro sindical da ADUFSCar, prorroga o prazo da chamada de envio 

dos textos considerando que:- no final de junho de 2022, a Diretoria da ADUFSCar – Biênio 2021-

2023 foi surpreendida com a notícia de que nossa entidade está, desde 2015, sem registro sindical. 

O cancelamento se deu de modo definitivo em 30 de junho de 2021, após trânsito em julgado de 

ação que o ANDES-SN iniciou contra a entidade em 2015. Já em 30 de março de 2015, uma liminar 

concedida pela Justiça do Trabalho suspendeu provisoriamente o registro e as instâncias posteriores 

pelas quais o processo transitou mantiveram essa decisão. Nem as/os associadas/os nem a atual 

Diretoria da ADUFSCar foram comunicados dessa gravíssima situação pelas diretorias anteriores ou 

pela assessoria jurídica que prestava serviços à entidade até maio deste ano. 

- a Diretoria atual já realizou uma Assembleia Geral (AG), em 07 de julho, e duas reuniões 

abertas e ampliadas, em 09 de setembro e 05 de outubro, para discutir as alternativas para a 

resolução desta grave e delicada situação jurídica e política em que a ADUFSCar se encontra. 

- com o propósito de promover um debate qualificado, que envolva toda a categoria nesse 

processo de decisão para a resolução da questão, a Diretoria acolheu proposta apresentada nas 

reuniões abertas por associadas/os presentes e envia agora esta “Chamada de textos” que deverão 

contribuir com a dinâmica de discussão que se realizará na reunião aberta de 07 de novembro em 

torno de encaminhamentos já sugeridos nos encontros anteriores.  

 

2. Objetivo 

Esta chamada tem o objetivo de incentivar associadas/os a produzirem e divulgarem suas 

reflexões para a defesa de uma das seguintes propostas:   

1) nova solicitação de registro sindical da ADUFSCar junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, considerando a entidade como sindicato autônomo, o que implica em primeiro se conduzir 

o processo devido de desmembramento do ANDES-SN;  
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2) reativação da seção sindical do ANDES-SN. 

As discussões realizadas nas reuniões abertas e ampliadas servirão de subsídio para as 

deliberações a serem tomadas em AG, tal como prevê o Estatuto da ADUFSCar Sindicato. 

 

3. Diretrizes para a elaboração e envio dos textos 

A elaboração dos textos poderá ser feita individualmente ou em forma coletiva por 

associada(s)/o(s) da ADUFSCar.  

Os textos deverão ser encaminhados em arquivo Word até as 23h59 do dia 28 de outubro de 

2022 (sexta-feira) para o e-mail adufscar@adufscar.org.br e atender à seguinte formatação: 

- Página: em formato de papel A4; margens superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm; 

- Título: fonte do tipo Times New Roman, negrito, tamanho 14, centralizado, com no máximo 

vinte palavras; 

- Autores: fonte do tipo Times New Roman, itálico, tamanho 12, centralizado; 

- Corpo do texto: fonte Times New Roman tamanho 12; espaço entre linhas de 1,5; recuo do 

parágrafo de 1,5.  

- Extensão máxima: 05 páginas, incluindo referências bibliográficas.  

- Ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, tabelas, quadros e outros): inseridas no texto, com a respectiva citação de fonte; 

deverão ter preferencialmente 7,5 cm de largura, e não devem ultrapassar 16 cm de altura; 

- Referências bibliográficas: inseridas ao final do texto, seguindo as normas da ABNT. 
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4. Cronograma  

10/10/2022 Divulgação da “Chamada para envio de textos” 

25/10/2022 PRORROGADO -Data final para envio dos textos ao e-mail da 

ADUFSCar 

28/10/2022 Data final para envio dos textos ao e-mail da ADUFSCar 

28/10/2022 PRORROGADO - Início da divulgação dos textos entre as/os 

associadas/os 

01/11/2022 Início da divulgação dos textos entre as/os associadas/os 

07/11/2022 Reunião aberta e ampliada para debate dos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Fernanda Castelano Rodrigues 

Presidenta da ADUFSCar Sindicato 

Biênio 2021-2023 


