


A chapa Autonomia, Resistência e Luta se apresenta aos docentes da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte com um profundo compromisso: lutar pelos 
direitos da nossa categoria, agindo em defesa da classe trabalhadora e, principal-
mente, garantindo a manutenção do nosso sindicato autônomo e independente de 
partidos, gestões e governos. Gostaríamos também de firmar nosso compromisso 

com o diálogo permanente com as demais categorias, com a administração da UERN e com 
o governo, no sentido de pautar nossas demandas e trilhar o caminho das nossas conquistas. 

No contexto atual, em que se acirram os ataques aos direitos conquistados, é fundamental 
que as organizações representativas se mantenham firmes e, nesse sentido, reforçamos a 
importância do fortalecimento do nosso sindicato nacional ANDES, que tem sido um grande 
instrumento de luta e resistência. Acreditamos ainda na construção da unidade com os diver-
sos movimentos e sindicatos que se posicionem contrários a qualquer retirada de direito dos 
trabalhadores. 

Por isso, vamos juntos e de mãos dadas, com respeito e diálogo, construir uma gestão forte 
do nosso sindicato e trilhar mais um passo na história da ADUERN, um sindicato enraizado na 
luta. 

Colega professor(a),

“Nossas bandeiras de frente sempre rogam pela AUTONOMIA da ADUERN 
como representação legítima da categoria dos professores da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte. A RESISTÊNCIA como essência 
de uma postura diária contra as politicas e ações que tentam prejudicar 
o professor. E a LUTA que imprime sua história enquanto sindicato que 
sempre defendeu sua categoria e seus pares.

“



Nossos Princípios
Resistência integral e incessante na defesa dos direitos dos docentes 
ativos e aposentados;

Autonomia política, social e acadêmica;

Valorização do trabalho docente, prezando pelas condições dignas de 
trabalho, justa remuneração e liberdade de cátedra; 

Defesa da universidade pública, gratuita, laica, socialmente referen-
ciada e de qualidade;

Apoio aos movimentos sociais que lutam pelas causas étnico-raciais, de gênero, 
diversidade sexual ou qualquer outra forma de combate à discriminação ou pre-
conceito e assédios diversos;

Promoção da saúde ocupacional dos docentes.



Nossas Metas
• Estabelecer DIÁLOGO constante com a gestão da UERN, no intuito de somarmos for-
ças em defesa da nossa categoria e da nossa instituição e com o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, seja de forma individual, com suas demandas estruturais e con-
junturais, seja de forma conjunta, com os fóruns representativos servidores. 

• Dar sustentação às principais bandeiras de LUTA do sindicato: calendário de paga-
mento de salários e pagamento dos salários atrasados; reajuste salarial e manutenção 
dos aposentados na folha dos ativos; implementação do Plano de Cargos, Carreira e Sa-
lários atualizado e aprovado pela categoria; e defesa da autonomia de gestão financeira 
da UERN; 

• No campo da arte, CULTURA e lazer: otimizar a utilização da sede; promover eventos 
culturais e socioeducativos junto à comunidade acadêmica; fomentar a consciência e 
mobilização política a partir de ações culturais; desenvolver projetos culturais nas di-
versas linguagens artísticas; manter e ampliar as atividades esportivas de hidroginásti-
ca, yoga e ginástica funcional, dança e natação; além de realizar torneios para estimular 
a convivência e garantir maior bem estar do docente em sua sede.

• Realizar oficinas e rodas de conversa com as principais DEMANDAS do professor ativo 
e aposentado, como: economia financeira; assédios em espaços de trabalho; formação 
política; adoecimento docente e doenças psicossociais.

• Reavaliar e planejar maior PROXIMIDADE com os Campi e representantes das faculda-
des, bem como reivindicar o papel autônomo do sindicato na eleição de representantes 
docentes da categoria para conselhos e outros segmentos internos e externos a UERN.

• Promover a organização de um espaço e atividades apropriadas para ACOLHER as 
crianças, no sentido de garantir a participação das mães e pais docentes nas atividades 
desenvolvidas no sindicato;

• No setor de aposentados, realizar atividades da mobilização e INCLUSÃO dos mesmos 
nas discussões acerca de seus direitos e necessidades: manter e ampliar os projetos 
socioculturais como o Ateliê de Pintura e seminários semestrais; realizar rodas de con-
versas com especialistas voltadas à prevenção e promoção da saúde; e realizar oficinas 
sobre a utilização das redes sociais.



Perfil da chapa

Patrícia Barra/presidenta

É médica veterinária, com mestrado e doutorado em Bioquími-
ca. Professora da UERN desde 2006, desenvolve projetos em 
pesquisa e extensão sobre doenças negligenciadas e controle 
de insetos vetores, e docente do PROFBIO.

Motivações
“O trabalho coletivo, junto ao sindicato, possibilita unificar forças e dar su-
porte para superação das adversidades e desafios que se impõem à cate-
goria docente. Para isso, precisamos estar preparadas para lutar e resistir 
em defesa de nossos direitos e qualidade de trabalho”.

Kelânia Freire/ vice-presidenta

É especialista em Educação à Distância e mestra em Educação 
Tecnológica. Professora da UERN desde 1998, atua na área de 
ensino de química, foi pró-reitora adjunta da PRORHAE (atual 
PROGEP), e também diretora de assuntos estudantis da UERN.

Motivações
“Gosto de pensar que, no futuro, enxergarei esse momento de dificulda-
des, retrocessos e desventuras, ciente de que me movi. Vejo-me como al-
guém que precisa se apresentar para a luta, sem reservas, sem medo. 
Sinto um orgulho imenso de ser parte do corpo docente da UERN, e defen-
dê-la nunca pareceu tão urgente e necessário.”



Flávia Spinelli / secretária 

É geógrafa, com mestrado e doutorado em Geografia. Profes-
sora da UERN desde 2008, atua nas áreas de Educação da Cida-
dania, Ensino de Geografia e Formação inicial de Professores. 

Motivações
“Em tempos de tanta apatia e falta de consciência de classe, me sinto na 
obrigação de fortalecer meu papel de professora, atuando diretamente no 
sindicato no qual me sinto amparada e representada”.

Aryana Costa / secretária-adjunta

É licenciada, mestre e doutora em História. Professora da 
UERN desde 2010. Atua nas áreas de ensino de História, for-
mação de professores e hoje é coordenadora do grupo PIBID 
História, no Campus Central.

Motivações
“Identifico-me com meus companheiros de chapa, vendo nesse trabalho 
coletivo uma oportunidade de atuar em defesa das condições de trabalho 
da minha categoria”.



Alexandre Oliveira / tesoureiro 

Tecnólogo em Indústria têxtil, especialização e mestrado em 
Engenharia de produção, doutoramento em Geografia. Pro-
fessor da UERN desde 2002, atua também como professor na 
UFERSA.

Motivações
“Em tempos difíceis não podemos deixar de lutar. Viver é fazer esco-
lhas, a ADUERN sempre me representou e estou aqui junto com os 
meus companheiros, almejando somar mais nesta luta e resistência”.

Zacarias Marinho / tesoureiro-adjunto 

É licenciado em Geografia e bacharel em Serviço Social, 
com doutorado em Educação. Atua nas áreas de currículo 
e formação de professores. Foi secretário e presidente da 
ADUERN. 

Motivações
“Estar na ADUERN é construir para a categoria que ela representa um terri-
tório de lutas, por um lugar de trabalho melhor, uma paisagem de vida mais 
bela e um espaço de todos”.



Daniel Mariano / diretor de cultura 

É artista licenciado em música, especialista e mestre em Edu-
cação, e também mestre em Música. Professor da UERN desde 
2018, atua nas áreas de canto e produção musical.

Motivações
“Ser resistência neste atual cenário sócio-político torna-se crucial para 
que possamos defender a educação de qualidade e a cultura, sem déficits 
nem mordaças! Estou junto a este grupo de luta”.

Elizonete “Lili” Lima / diretora-adjunta 
de cultura 

É licenciada em Geografia, com mestrado em Geografia. É pro-
fessora da UERN desde 2015, atuando nas áreas de ensino de 
Geografia, formação de professores e políticas públicas sociais. 

Motivações
“Enquanto professora de Geografia, minha formação me impele à luta social. 
Vejo no sindicato um importante instrumento de luta para continuarmos a (re) 
existir e transformar o ambiente acadêmico em um local efetivamente, demo-
crático e solidário”.



Lúcia Musmée / diretora do setor de 
aposentados 

Graduada em Enfermagem e com especialização em Enfer-
magem e Educação. Atualmente aposentada, foi Pró-reitora 
de Recursos Humanos (atual PROGEP) e ouvidora da UERN, 
sendo agraciada com o título de Professora Emérita da FAEN/
UERN.

Motivações
“Representar a categoria docente da UERN nas lutas em defesa dos nossos di-
reitos e, em especial, na inclusão dos aposentados, é para mim mais um gran-
de desafio”.

Adalzira Nunes / diretora-adjunta do 
setor de aposentados 

Graduada em Pedagogia nas modalidades supervisão e admi-
nistração escolar e especialista em Didática do Ensino Superior. 
Atualmente está aposentada, sendo muito atuante na luta de 
seu setor.

Motivações
“Lutar em defesa da UERN é dever, amor à causa da Educação e da Cultura e 
fazer crescer nosso Nordeste.”

Contribua com nossa gestão
E-mail autonomiaresistenciaeluta@gmail.com


