
Somos fortes pela base 
e a base é você.

Já se 
sindicalizou?



Nosso trabalho não para:  
há sempre novas questões

Atualmente, as questões que mais afetam os professores 
em relação aos salários e plano de carreira são: a intensifi-
cação do trabalho, a degradação do ambiente acadêmico, 
a remuneração muito baixa e crescentemente vinculada  
ao cumprimento de metas e a falta de planos de carreira. 

As principais reivindicações atuais

As entidades representativas dos professores e dos  
estudantes, entre elas o ANDES-SN, vêm cobrando his-
toricamente a expansão da universidade pública, gratui-
ta, socialmente referenciada até o atendimento pleno da  
demanda social.

Além de reivindicações pragmáticas de cargos para  
professores que sejam capazes de cobrir as turmas  
abertas, salas de aula, laboratórios e biblio-
tecas, o movi mento grita, reivindi-
cando que sejam respeitadas e  
valorizadas aquelas cara cterísticas  
constitucionais. 

Conheça o ANDES-SN e junte-se a nós

Conheça os principais temas do Sindicato e o nosso mais impor-
tante objetivo: fortalecer a luta para reverter o intenso processo 
de mercantilização do conhecimento, e seguir em defesa da Edu-
cação Pública, Gratuita e de Qualidade.

Este é o maior desafio dos educadores brasileiros, que só 
será superado com a participação de todos. Junte-se a nós!  
Afinal, um a mais é muito mais.

Por que se sindicalizar?

A democracia e a liberdade de pensamento e expressão são a 
base do ANDES-SN, que rompeu com a estrutura sindical au-
toritária implantada no Brasil na década de 30 e se consolidou 
pela organização de base nos locais de trabalho.

Os principais direitos dos nossos sindicalizados são:

• Votar e ser votado para os cargos de representação.

• Apresentar propostas, sugestões ou representações.

• Participar diretamente das deliberações.

• Participar de Grupos de Trabalho. 

• Recorrer das decisões da Diretoria.

• Permanecer sindicalizado do ANDES-SN em caso de revogação 
da homologação da Seção Sindical ao qual estava vinculado.

EDUCAÇÃO
PÚBLICA DE
QUALIDADE
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Mais de 30 anos  de força conjunta

Há mais de três décadas, professores de todo Brasil que vinham 
se organizando em Associações de Docentes fundaram a ANDES 
– Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior. Em 1988, logo após a promulgação da nova Constitui-
ção, a ANDES tornou-se o ANDES – SINDICATO NACIONAL e os 
docentes passaram a se filiar a uma única entidade.

Ações que marcaram  
a educação e a história 
do país

O ANDES-SN fortaleceu-se pela garra e esforços de pro-
fessoras e professores que compõem o Movimento Do-
cente, tanto de Instituições de Ensino Superior Públicas 
quanto Particulares.

Ele tem realizado uma trajetória de lutas que o mantêm 
atual, vivo e presente na vida brasileira. Entre tantas,  
destacam-se:

• Os esforços pela democratização do país.

• Plataforma com as propostas dos professores para a 
Constituinte Brasileira e legislação posterior.

• A defesa da Autonomia Universitária, de acordo com 
o preceito expresso na Constituição, com garantia orça-
mentária das públicas e contra a intervenção privatista.

• Defesa dos direitos dos professores com direito a carreira, 
salário, condições dignas de trabalho e respeito à organi-
zação acadêmica.

• A luta pela liberdade de organização sindical.

O Estatuto completo do ANDES-SN está em nosso 
site www.andes.org.br - link: Documentos

Ato durante 
a greve dos 
professores 
Federais - 
Brasília - 2012

Pres. do ANDES-SN 
e ministra Dorothea 

Werneck na assinatura 
do Registro Sindical do 
ANDES-SN - Brasília - 

1990

Ato no Congresso 
Nacional para 
reivindicação de 
10% do PIB 
para a Educação 
Pública, Já! - 
Brasília - 2013

Reunião durante 
greve das 
instituições 
federais de 
ensino superior - 
Paraná - 1982



O ANDES-SN é mais forte 
com a participação de todos!

É para lutarmos juntos pelos nossos direitos que estamos 
chamando você, professor, professora:
• Salário, condições de trabalho, aposentadoria, saúde  
e assistência.
• Por uma educação desvinculada dos interesses mercantis.
• Pela liberdade e autonomia de organização sindical.
• Pela Universidade Pública e Gratuita, Autônoma, Demo -
crática e de Qualidade socialmente referenciada.
• Pela construção de um novo patamar de sociedade  
que nos permita uma existência mais humana, demo-     
crática e justa.

O ANDES-SN 
está presenete 

em todo o país, e 
tem, hoje, aproxi-

madamente 70.000 
sindicalizados, organizados 

em 120 Seções Sindicais.

Encontre sua Seção 
Sindical e filie-se 
ao ANDES-SN


