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Resumo 
A presente pesquisa é o resultado de um estudo de           

iniciação científica que objetivou analisar as principais       
pautas e bandeiras de luta da Seção Sindical dos         
Docentes da UEPG (SINDUEPG) nos últimos dois anos        
(2018-2019). Para tanto, utilizou-se da etnografia virtual       
como metodologia de coleta dos dados através da busca         
sistemática por informações no site oficial do sindical e         
perfil no facebook. Resultados atestam que os anos que         
fizeram parte do recorte da pesquisa apresentaram       
demandas dos sindicalistas em torno da carreira       
docente, defesa pela universidade pública, greves e       
diversos embates com o então governo estadual, além        
do repúdio ao movimento federal de reforma da        
previdência social. 

Introdução 
O tema escolhido para a pesquisa foi o sindicalismo          

docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o        
tema aborda assuntos de grande importância para a        
comunidade acadêmica e sociedade promovendo     
debates importantes para o crescimento pessoal e       
profissional de cada pessoa. A escolha para o tema de          
pesquisa apresentou através da pesquisa de iniciação       
cientifica, sindicalismo docente no ensino superior é um        
assunto pouco debatido e a pesquisa se faz necessária         
para a ampliação desse tema na linhagem acadêmica.  
O objetivo principal da pesquisa é discutir e entender os          
assuntos mais discutidos dentro do SINDUEPG, é       
importante ressaltar que o tema da pesquisa é amplo e          
complexo, não pretende se esgotar ou até mesmo        
encerrar mas sim trazer elementos para ampliar a        
discussão no contexto do sindicalismo docente na       
UEPG. 

Material e Métodos 
A metodologia utilizada passou por dois momentos       
interligados: inicialmente foi realizada uma revisão      
bibliográfica em torno de fontes secundárias que versem        
sobre o sindicalismo brasileiro e o sindicalismo docente        
no ensino superior; na sequência, foi precedida a        
incursão empírica na realidade da Seção Sindical dos        
Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa       
(SINDUEPG) a fim de analisar as principais pautas e         
bandeiras de lutas dos últimos dois anos (2018-2019).        
Para essa incursão utilizou-se como metodologia a       
etnografia virtual em postagens realizadas no sítio oficial        
do sindicato e na rede social facebook. 

Resultados e Discussão 

Os resultados no período de pesquisa, 2018 e 2019,         
trouxe as seguintes bandeiras políticas de luta, denúncia        
e defesa realizadas pelo SINDUEPG: 
 ANO DE 2018 

● Precarização do trabalho docente  
● Déficit de professores (necessidade de     

concursos)  
● Lei do TIDE (dedicação exclusiva) 
● Data base dos servidores estaduais (reajuste      

salarial) 
● Meta 4 e a Autonomia Universitária 

    ANO DE 2019 
● Reforma da previdência em nível nacional e       

estadual  
● Paralisações em relação a data base  
● Greve nacional em defesa a educação publica  
● Greve geral contra a reforma da previdência * 
● LGU (Lei Geral das Universidades) 

Conclusão ou Conclusões 
Conclui que a pesquisa foi de extrema importância         

para temas sobre sindicalismo docente no espaço       
universitário promovendo debates e discussões acerca.      
É importante ressaltar que o tema da pesquisa é amplo e           
denso não se limitando a apenas a algumas discussões.  
A proposta da pesquisa não é se esgotar mas sim trazer           
mais elementos e discussões sobre sindicalismo docente       
na UEPG. 
No período pesquisado é nítido a percepção de ação do          
sindicato buscando cada vez mais melhorias nas       
condições de trabalho na carreira docente e também a         
defesa pela universidade pública, gratuita e de       
qualidade. Sendo assim proporcionando espaços de      
debates, questionamento e aprendizado para docentes e       
discentes. 
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