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FolHEto DE AtIVIDADEs 2013



A vocês, eu deixo o sono.
O sonho, não!
Este eu mesmo carrego!
Paulo Leminski

A Escola Sindical Sul completa 23 anos de atuação na Região Sul do Brasil, contribuindo na 
Formação Sindical de dirigentes e assessorias, bem como trazendo temas para o debate e a 
formulação da Central.

São 23 anos bem vividos, caminhados junto com a Central Única dos Trabalhadores, que 
completa seus 30 anos, consolidada como uma das mais importantes en�dades de luta da 
classe trabalhadora no mundo.

A programação da Escola Sul em 2013/14 está voltada a atender os Programas do Plano 
Nacional de Formação (PNF) e as a�vidades específicas da região, construídas com o Cole�vo 
Regional Sul de Formação, as SEFs e as CUTs estaduais.

Conhecimento e transformação andam juntos na educação e na ação para os avanços da 
classe trabalhadora e a construção de uma nova realidade, onde se possa colocar os sonhos.

IntroDuçÃo

DAS UTOPIAS
Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!
Mario Quintana1
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O curso de Formação de Dirigentes Formadores/as tem por obje�vo 
capacitar e es�mular dirigentes e assessores/as para ampliar e fortalecer a 
Rede de Formação no geral e disseminar as inicia�vas de realização de cursos 
de Organização e Representação Sindical de Base – ORSB, em par�cular.

Público:  (10 vagas por estado da região sul, observando o critério de paridade)
‐ Dirigentes e assessores/as que tenham passado por cursos de ORSB ou equivalente e 
que manifestem vontade de atuar como formadores/as, integrando a Rede de Formação 
da CUT.
‐ As Secretarias Estaduais de Formação a divulgação, contato e seleção dos/as dirigentes 
e assessores/as.

Critérios: Perfil de formador; ter par�cipado do ORSB; Ser indicado pelo 
sindicato/ramos; disponibilidade para integrar‐se à Rede de Formação da CUT. 

Financiamento
‐ 100% do curso será financiado pela PNF/CUT.

Formação de Dirigentes Formadores - FDF

Continua...2



Formação de Dirigentes Formadores - FDF
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Formação Continuada de Dirigentes Formadores/as – FDF Continuado

O FDF Con�nuado tem o obje�vo de apoiar os/as dirigentes formadores/as 
que desenvolvem os cursos de Organização e Representação Sindical de 
Base, debatendo as dificuldades encontradas na prá�ca, aprofundando 
conteúdos e elaborando formas de abordar os diversos temas.

Público 
Dirigentes Formadores/as que estão desenvolvendo (como coordenadores/as, formadores/as) 
cursos de Organização e Representação Sindical de Base.

Financiamento
‐ 100% da oficina será financiada pela PNF/CUT.
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Negociação e Contratação Coletiva – NCC

Em andamento

O curso de NCC tem como obje�vo preparar dirigentes sindicais para atuarem em mesas e negociação nas 
relações de trabalho. Baseada no projeto do Sistema Democrá�co de Relações de Trabalho, esse curso 
prepara para estratégias e tá�cas de negociação para o avanço dos direitos no Brasil.

Critérios de Par�cipação e Perfil do Público para os Cursos NCC 
a) Ser dirigente sindical cu�sta com perfil para negociação.
b)  Se indicado pelo Ramo/Confederação e assinar o Termo de Compromisso.
c) Têm disponibilidade para frequentar todos os módulos do curso e realizar as tarefas solicitadas, 

inclusive intermódulos.
d) 10 vagas por Estado da região (observar o critério da paridade).
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Negociação e Contratação Coletiva – NCC
NCC ‐ 2ª turma 
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Financiamento
‐ 40% do curso será financiado pela PNF/CUT.
‐ 60% do curso será coberto pela en�dade do par�cipante, 
  no valor de R$ 290,00 por módulo (incluídas estadia, 
  alimentação, material didá�co).



Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional - DPPAR

O curso de Formação de Dirigentes, com ênfase no tema Desenvolvimento, Polí�cas Públicas e Ação Regional 
(DPPAR) tem como obje�vo preparar @s par�cipantes para intervir nos espaços de construção de polí�cas públicas 
(Conselhos, Espaços Setoriais, Fóruns, Conferências, etc) a par�r do acúmulo da Plataforma da Classe Trabalhadora 
e o debate sobre Desenvolvimento Sustentável a partir das concepções da Central. O 1º Módulo inicia em junho

Público: 10 vagas por Estado, dirigentes sindicais da CUT, ramos e sindicatos filiados, que atuam em 
espaços de definição e gestão de Polí�cas Públicas e espaços setoriais de polí�cas de desenvolvimento.

‐ Assessores/as Sindicais que têm a função de subsidiar as Direções sobre a agenda da Plataforma da 
Classe Trabalhadora.

Financiamento
‐ 40% do curso será financiado pela PNF/CUT.
‐ 60% do curso será coberto pela en�dade do par�cipante, no valor de R$ 360,00 
por módulo (incluídas     estadia, alimentação, material didá�co).
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AtIVIDADEs tEmátICAs DA rEGIÃo sul 

Seminário Liberdade e Autonomia Sindical:
democratizar as relações de trabalho

Florianópolis, 10 e 11 de julho de 2013

O obje�vo do seminário é contribuir com a Campanha Nacional de Liberdade e Autonomia Sindical, debatendo os eixos 
fundantes do Sistema Democrá�co de Relações de Trabalho (SDRT). Pretende debater a organização sindical por macros 
setores e o papel dos sindicatos, federações, confederações e ramos. Outras questões a serem refle�das são a unicidade e 
pluralidade sindica, as formas de financiamento sindical: as existentes e os formatos democrá�cos de sustentação 
financeira, além de novas formas de Negociação Cole�va.

Público: Dirigentes sindicais e assessoria interessad@s no tema.

Financiamento
‐ As despesas de transporte, estadia e alimentação serão custeadas pela en�dade d@s par�cipantes.
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PROGRAMAÇÃO



O obje�vo é realizar um intercâmbio de experiências forma�vas realizadas pelos ramos e pela rede de formação, 
bem como promover a integração da rede de formação da região sul, reunindo os ramos, as SEFs, a Escola Sul e SNF.

1. Consolidar uma polí�ca de formação para atender as demandas da organização sindical por Macros Setores;

2. Debater e refle�r sobre os temas comuns, papéis e tarefas de formação de cada integrante da 

       rede de formação da Região Sul; 

3. Socializar experiências, verificar iden�dades, limites e possibilidades para avançar no 

     trabalho em rede na região. 

Florianópolis, 7 e 8 de agosto de 2013

Encontro Regional Sul de Formação dos Ramos de Atividade da CUT

Público: Dirigentes e assessores (as) de formação de sindicatos estaduais, federações, 

confederações; secretários(as) e assessores(as) da SEFS e equipe da Escola Sul e SNF.
Inves�mento: Cada ramo arcará com suas despesas. O valor es�mado fica em torno de 

R$ 230,00 por par�cipante (hospedagem e alimentação).
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Democratização da comunicação: redes, realidades,
ciberativismo, cultura e o papel da militância

Público: Dirigentes sindicais e assessoria interessad@s no tema da comunicação.

Financiamento
‐ As despesas de transporte, estadia e alimentação serão custeadas pela 
en�dade d@s par�cipantes.

Florianópolis, 8 a 10 de outubro de 2013

O obje�vo é debater o tema da comunicação e suas interconexões com a estratégia polí�ca e a organização sindical. 
Compreender a importância da comunicação para avançar na organização, mobilização e diálogo com a classe trabalhadora e 
a sociedade. Também pretende sensibilizar para a cons�tuição da Rede Nacional de Comunicação, buscando suas interfaces 
na região sul.
Serão tratados os temas da disputa pela hegemonia polí�ca e o processo da comunicação, a  organização da Rede de 
Comunicação (gestão cultural, polí�ca e financeira) e a formação para a comunicação (dirigentes e profissionais).

Seminário Regional Sul de Comunicação
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PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO

EnContro rEGIonAl sul DE FormAçÃo Dos rAmos DE AtIVIDADE DA Cut
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‐ A importância no processo da negociação dos debates sobre as cláusulas da plataforma de 
negociação, passando pela mobilização e planejamento durante todo o processo.  
‐ Discu�r a estratégia de viabilização da pauta de reivindicações as questões de igualdade de gênero e 
combate a toda forma de preconceito. 
‐ Contribuir para a campanha pela Liberdade e Autonomia Sindical, demonstrando a necessidade 
urgente da vigente legislação que trata das relações entre o Capital (Patrões) e o trabalho 
(trabalhadores).
Público: Mulheres indicadas pelos Cole�vos Estaduais de Mulheres das CUTs (PR, SC e RS), sendo 10 
vagas por Estado.

Programação: O detalhamento será construído em conjunto com as Secretarias Estaduais da Mulher 
Trabalhadora, dentro das orientações da SNMT.

Financiamento: O financiamento será feito pela en�dade da par�cipante.

NCC Mulheres

O Curso de Negociação e Contratação Cole�va  ‐ NCC para as Mulheres  tem como obje�vo discu�r os aspectos da 
Negociação e Contratação Cole�va e o  necessário emponderamento das mulheres tanta na mesa de negociação, 
tanto no debate da construção das polí�cas públicas de gênero. Na busca da ar�culação com a SNMT, tem os 
seguintes obje�vos específicos:
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34º ColEtIVo rEGIonAl sul DE FormAçÃo

Florianópolis, 26 a 28 de novembro de 2013

O 34º Cole�vo Regional Sul de Formação reúne dirigentes responsáveis por esta polí�ca 
fundamental na CUT, tanto na estrutura horizontal (SEFs, Regionais e Cole�vos 
Estaduais), como na estrutura ver�cal (ramos de a�vidade). O Cole�vo é de grande 
importância para a avaliação, balanço e reflexão dos rumos da formação, bem como 
para o debate de estratégias de con�nuidade no atendimento às demandas apontadas 
pela Rede Sul. A tradição do Cole�vo é reunir agentes da Rede para o debate a par�r da 
sua realidade estadual e local e criar estratégias conjuntas para a Região Sul, ar�culadas 
com a Polí�ca Nacional de Formação (PNF).

Público: dirigentes da área de formação e/ou atuantes na formação tanto na estrutura 
horizontal como ver�cal.
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Florianópolis, março de 2014
Seminário Internacional Socialismo

Esta a�vidade será a terceira edição sobe o tema do Socialismo, de grande importância para o movimento sindical cu�sta e 

um dos fundamentos da criação da CUT. Ao chegar aos 30 anos, a central renova seus desafios e reitera a importância da luta 

pela transformação social. O seminário sobre socialismo será um espaço para a reflexão dos caminhos possíveis para a 

materialização desse projeto histórico.

17



EquIPE DA EsColA sInDICAl sul

Coordenação

Sônia Solange Viana
Coordenação Geral

Liliana Piscki
Coordenação de Formação

Rose Mari Gomes
Coordenação Administrativa

Secretarias Estaduais de Formação

Jefferson Palhão (Miudinho)
CUT Paraná

Liliana Piscki
CUT Santa Catarina

Mara Feltes
CUT Rio Grande do Sul

Administrativo

Elia Macedo
Josiane Günther

Formador@s

Cesar Schütz
Mario Poloni

Vera Gasparetto
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www.escolasul.org.br

Facebook: 
h�p://www.facebook.com/escolasul
E‐mail: formacao@escolasul.org.br

Av. Luiz Boiteux Piazza, 4810
Ponta das Canas –Florianópolis – SC

CEP 88056‐000 

Fone: 48 3266 7272 
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