CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
Fundada em 28/8/83
São Paulo, 17 de maio de 2018.
A/C
Escolas Sindicais da CUT
Executiva Nacional da CUT
Entidades filiadas (Sindicatos, Federações e Confederações)
Assunto: Inscrição e processo seletivo para o Curso Digital de Extensão Universitária: GOLPE 16 - Efeitos à
Classe Trabalhadora
A Secretaria Nacional de Formação da CUT em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
vem a público divulgar o calendário de inscrição e processo seletivo do Curso Digital de Extensão Universitária:
GOLPE 16 - Efeitos à Classe Trabalhadora que será realizado em nível nacional por meio da Plataforma
Digital de Formação da CUT.

Objetivo Geral do Curso:
Compreender o golpe de 2016, identificar seus agentes e seus principais efeitos para a Classe Trabalhadora

Objetivos específicos:
- Conhecer o histórico e a geopolítica do golpe, compreendendo que todo espectro progressista dos governos
latino-americanos sofreu investidas, compreendendo que o ataque à soberania popular do voto, não ocorreu
devido às alegadas ‘fragilidades’ do governo Dilma, mas para atender aos interesses do capital improdutivo;
- Refletir sobre os fatos e agentes políticos que orquestraram o golpe;
- Desconstruir a narrativa elaborada pelas elites e pela mídia;
- Identificar os impactos do golpe para a Classe Trabalhadora;
- Discutir as possibilidades da resistência da classe trabalhadora para restabelecermos uma verdadeira
Democracia e o Estado de Direito e reestabelecer nossos direitos.
- Subsidiar dirigentes sindicais e demais militantes sociais dos diversos elementos que sustentaram o golpe
(geopolíticos, econômicos, sociais) bem como apresentar seus primeiros resultados na estrutura social
brasileira;

Público - alvo:
Dirigentes sindicais que tenham o domínio dos fundamentos da concepção, estrutura e prática sindical da CUT
e que tenham participado dos cursos de formação de base sobre Organização e Representação Sindical de
Base (ORSB) ou equivalente.
Modalidade, tempo de duração e carga horária:
Curso digital de 6 módulos, organizado em vídeo-aulas, leitura de textos, atividades e ações práticas
5 meses com carga horária de 60 horas
Número de vagas por turma e critério de seleção: 40 cursistas na turma inicial.

Percurso Pedagógico:
Cada um dos módulos se inicia com uma grande aula (gravada ou ao vivo e depois o vídeo é disponibilizado na
plataforma para os que não puderam assistir em tempo real, possam ver a aula). Poderá haver módulos com
mais de um palestrante, dependendo da complexidade e especificidade do tema. Usaremos o hangout do
youtube para que os cursistas possam interagir durante a aula e para que possamos linkar na plataforma
fomacao.cut.org.br o vídeo de cada aula.
Inscrições:
As inscrições recebidas passarão por um processo de seleção, onde serão considerados critérios como gênero,
geração, raça, regionalidade e ramo, com fins de estimular a diversidade da turma.
Banca Selecionadora:
1 representante da Coordenação do Curso
1 educador/a responsável por acompanhar o curso na Plataforma Digital na respectiva Escola Sindical.
1 representante da Secretaria Nacional de Formação
1 representante da Universidade Federal de Pernambuco
Certificação
Ao final do percurso pedagógico na Plataforma Digital, concluídas as atividades e ações propostas em cada
módulo, o cursista receberá um certificado em nível de extensão universitária emitido pela Universidade Federal
de Pernambuco
Financiamento
A CUT Nacional por meio da Secretaria Nacional de Formação viabilizará as despesas com horas aula, material
didático – pedagógico, tecnologia e certificação, com parceria no aporte solidário das entidades sindicais
filiadas.
No entanto, com o propósito de ampliarmos os esforços para realizarmos a 4ª Conferência Nacional de
Formação os aprovados pelo processo seletivo serão convidados a contribuir de forma autônoma, solidária e
única com o valor de R$ 100,00, que será depositado diretamente na conta-fundo solidário em prol da 4ª
Conferência.
Importante:
Ressaltamos que somente participarão no processo de seleção e em todo o curso os candidatos/as cuja
entidade estiver adimplente com a CUT. Este critério será condição obrigatória para participação em todos os
módulos.
Temas dos Módulos
Módulo 1:
Breve Histórico de Golpes no Brasil e na América Latina
Módulo 2:
Processo que culminou no Golpe 2016
Módulo 3:
Ataques à Democracia e aos Direitos Humanos
Módulo 4:
Retirada de direitos trabalhistas e impactos no mundo do trabalho

Módulo 5:
Agravamento das Desigualdades Sociais e avanço da extrema pobreza
Módulo 6:
Ataque à política econômica de desenvolvimento e inclusão social
Prazo de inscrição para o processo seletivo
As inscrições deverão ser feitas na Plataforma Digital no período de 17 a 30 de maio de 2018.
Endereço: formacao.cut.org.br
Matrícula
Aos aprovados e aprovadas pelo processo seletivo deverão enviar pela Plataforma Digital os seguintes
documentos digitalizados: Carteira de identidade; CPF

Certos/as de contarmos com a atenção e empenho de todos/as, desde já agradecemos e nos colocamos à
disposição para maiores esclarecimentos e detalhes através do e-mail: snf@cut.org.br, ou pelo telefone (11)
2108-9281, com Conceição Oliveira (Maria Frô), responsável por esse programa na SNF.

Atenciosamente,

Rosane Bertotti
Secretária Nacional de Formação

Sérgio Nobre
Secretário Geral

Sueli Veiga Melo
Secretária Nacional de Formação Adjunta

Maria Aparecida Faria
Secretária Geral Adjunta
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