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CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL 

 

Os direitos sociais, parte essencial dos direitos humanos, nasceram em meados 

do século XIX na luta por condições dignas de trabalho. Hoje, diante do ataque sem 

precedentes de forças reacionárias contra esses direitos o Sindicato dos Professores 

do Estado de Goiás orienta seus filiados a participarem dos cursos de formação abaixo 

relacionados com o objetivo de qualificar a luta dos docentes contra as forças 

retrógradas do capital. 

 

Confira os cursos a seguir: 

 

1. A Devastação do trabalho: a classe do labor na crise da pandemia 

Série: A Devastação do trabalho: a classe do labor na crise da pandemia - 21/1 a 29/4 

às quintas. Abertura dia 21/1, às 10h. Demais sessões às 14h. 

 

Mais informações: https://www.economia.unicamp.br/eventos/serie-a-devastacao-do-

trabalho-a-classe-do-labor-na-crise-da-pandemia-211-a-294 

 

Contato: ascomie@unicamp.br 

 

2. História do Movimento Sindical no Brasil 

Carga Horária: 12 horas. 

Dedicação sugerida: 2 horas por semana. 

Disponibilidade do curso: 1 ano. 

Apresentação do Curso: Este curso apresentará ao estudante o contexto histórico do 

surgimento dos primeiros sindicatos na Europa e um percurso cronológico dos sindicatos 

https://www.google.com/url?q=https://www.economia.unicamp.br/eventos/serie-a-devastacao-do-trabalho-a-classe-do-labor-na-crise-da-pandemia-211-a-294&sa=D&ust=1610411662268000&usg=AFQjCNH76-rTq0eSzd8YhmzDK2mnMbtDIQ
https://www.google.com/url?q=https://www.economia.unicamp.br/eventos/serie-a-devastacao-do-trabalho-a-classe-do-labor-na-crise-da-pandemia-211-a-294&sa=D&ust=1610411662268000&usg=AFQjCNH76-rTq0eSzd8YhmzDK2mnMbtDIQ
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no Brasil. Essa trajetória possibilitará a compreensão do conceito de sindicato e, 

consequentemente, a compreensão do papel histórico dessa instituição na constituição 

do mundo democrático contemporâneo. 

Programa: 

1. Definição de sindicato e contexto histórico 

2. O movimento sindical na Primeira República 

3. O primeiro governo Vargas e o enquadramento sindical 

4. As iniciativas intersindicais durante a “República Populista” 

5. O golpe civil-militar e o “Novo Sindicalismo” 

6. Panorama do Movimento Sindical na Nova República 

Formato: 

O curso está dividido em seis aulas. Para cada aula há um vídeo introdutório, textos, 

dicas de vídeos e exercícios. O tempo estimado para o desenvolvimento de cada aula é 

de duas horas. 

Inscreva-se na página do Dieese: 

https://ead.escoladieese.edu.br/index.php/produto/historia-do-movimento-sindical-no-

brasil/ 

 

3. Formação para ativistas e movimentos sociais 

https://ead.escoladieese.edu.br/index.php/produto/historia-do-movimento-sindical-no-brasil/
https://ead.escoladieese.edu.br/index.php/produto/historia-do-movimento-sindical-no-brasil/
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UFBA abre inscrições para curso de formação para ativistas e movimentos sociais. Trata-

se de um curso teórico e prático de capacitação, voltado prioritariamente a ativistas de 

movimentos sociais, movimentos negros e formadores de opinião. 

As aulas, por plataformas virtuais, vão de março a novembro de 2021, com emissão de 

certificado emitido pela UFBA aos concluintes. Está sendo oferecido um total de 100 

vagas. 

Inscrições abertas de 2 a 15 de janeiro/21. Os cursos são em Comunicação, Política, 

Cultura e Sociedade, a ser oferecido de março a novembro pelo Grupo de Pesquisa 

Permanecer Milton Santos da Universidade Federal da Bahia. 

Totalmente de graça, as inscrições dar-se-ão exclusivamente pelo e-mail 

ocupaceao@gmail.com. 

Informações gerais, de como efetivar as inscrições e documentos necessários a ser 

anexados já estão disponíveis no site: 

http://permanecermiltonsantos.blogspot.com/ 

 

4. Capacitação EAD gratuita contra o trabalho infantil 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) promove o curso EAD “MPT na Escola – 

Capacitação para o enfrentamento do trabalho infantil pelas redes pública e privada de 

ensino”. As inscrições podem ser realizadas no período de 11 a 25 de janeiro, clicando 

neste link. São 2 mil vagas para educadores. Os participantes serão selecionados 

mediante ordem de inscrição. O curso visa capacitar educadores para implementarem o 

projeto MPT na Escola em suas unidades. 

A capacitação ocorrerá de 2 de fevereiro a 2 de março, com carga horária de 20 horas. 

O curso será autoinstrucional, não havendo mediação de tutor. As atividades possuem 

correção automatizada, com feedback imediato dos erros e acertos. 

 

Inscrições: https://ead.mpt.mp.br/ 

Edital: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/edital-final-01-2021-mpt-na-escola-1.pdf 
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Diretoria do Sinpro Goiás. 

 

 


