RESOLUÇÕES DO ENCONTRO REGIONAL CENTRO
OESTE DO SINASEFE
(14 à 16 de dezembro de 2018. Goiânia-GO)
Resoluções destinadas as Políticas Gerais

- Pela imediata revogação da Emenda Constitucional 95/2016 que limita por 20 anos os
gastos públicos;

- Pela imediata revogação da reforma trabalhista que retirou direitos históricos da classe
trabalhadora;
- Participação ativa nas frentes, grupos de defesa antifascista, em defesa das liberdades
democráticas e dos direitos trabalhistas;
- Apoio e solidariedade ativa aos movimentos sociais que, cada seção, busque
participar, em conjunto com os movimentos sociais, das atividades e mobilizações em
seu estado;
- Buscar maior aproximação com a comunidade interna e externa da rede. Englobar a
comunidade nas campanhas do SINASEFE, fazendo material de fácil compreensão,
além de, utilizar das diferentes formas de linguagem como a arte e cultura;
- Diálogo maior entre as seções criando fóruns permanentes, atividades coordenadas e
cursos de formação em conjunto;
- Dar assistência às seções inativas ou com problemas organizativos;
- Articulação entre o Jurídico das seções.

Resoluções destinadas as Políticas Educacionais

- Pela imediata revogação da Lei nº 13.415/2017 que reformula/desestrutura o Ensino
Médio e a formação de professores da Educação Básica no Brasil;
- Pela revogação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), em novembro do corrente ano, que normatizam
a educação à distância no Ensino Médio, os Itinerários Formativos com seus quatro
eixos obrigatórios e o novo ENEM após 2022;
- Pela revogação plena da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destinada ao
Ensino Infantil, Fundamental e Médio;
- Em defesa da Liberdade de Cátedra dos educadores, por uma educação sem mordaças;

- Em defesa do ensino integrado, holístico e emancipador na Educação Profissional
voltado ao Ensino Médio, formação de professores e demais modalidades ofertada na
rede federal de educação;
-Em defesa dos PROEJAS e das Licenciaturas nos Institutos Federais do Centro-Oeste
brasileiro;
- Em defesa da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a
serviço das necessidades imediatas da classe trabalhadora e demais setores das camadas
populares;
- Em defesa dos TIC’s e da EAD como ferramentas pedagógicas e não como
instrumentos de substituição do ensino presencial e seus educadores;
- Em defesa da gestão democrática e da permanência das eleições dos dirigentes
(reitores, diretores e conselheiros em órgãos superiores) nos Institutos Federais;
- Pela construção da unidade política das Seções Sindicais do SINASEFE do CentroOeste com as demais educadores da região (das redes estaduais, municipais e privadas)
e movimento estudantil, no intuito de opor a desestruturação/privatização da Educação e
demais serviços públicos no Brasil;
- Que as Seções Sindicais do SINASEFE do Centro-Oeste se comprometam com a
intensificação dos debates e organização contra as opressões de gênero, étnico-racial e
de orientação sexual;
- Que as Seções Sindicais do SINASEFE do Centro-Oeste se comprometam com a
intensificação do debate e na resistência aos impactos da (des)reestruturação da
Educação Básica e formação de professores (Lei 13.415, BNCC e projetos da Escola
Sem Partido) em nossos espaços de trabalho.

