
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SINDICAL 
Resistência, Organização e Luta 

REGIÕES SUDESTE 
e CENTRO-OESTE



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 
O curso será 100% virtual por meio do 
aplicativo Zoom e outras plataformas 
disponíveis. 

Dessa forma, é fundamental que os cursistas tenham: 

Disponibilidade de horário para as videoconferências: 

Recomendamos que todos e todas coloquem as 
datas dos Módulos em sua agenda. Se for necessário 
liberação, cada entidade deve providenciar junto à 
empresa do/da cursista como forma de garantir 
presença em todas as videoconferências. 

Empenho na realização das tarefas intermodulares: 

A carga horária do curso incluirá algumas tarefas 
como resposta de pesquisas sobre os temas 
programados, aprofundamento de assuntos 
específicos por meio de vídeos, apostilas, etc. e 
desenvolvimento de uma Campanha Virtual. 

Conectividade: 

Recomendamos aos cursistas a preocupação prévia 
com relação à conexão banda larga e dispositivo a ser 
utilizado, observando o carregamento de bateria e 
proximidade a uma fonte de energia, por exemplo. 
Também é muito importante que o/a cursista esteja 
em um local apropriado que permita concentração e 
privacidade no momento das videoconferências.  
Papel  e caneta para anotações faci l itam o 
aprendizado e possibilitam tomar notas sobre as 
trocas de experiência vivenciadas no curso. 



MÓDULO 1
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Aula 1: 6 de abril, das 9h30 às 12h 
Aula 2: 13 de abril, das 9h30 às 12h

 
Conhecendo o Macrossetor da Indústria da CUT 
(MSI)
 
Organização sindical e relações de trabalho no 
Brasil

Desafios representação e organização sindical 

 O futuro da Organização sindical CUTista

TEMAS:

1

2
3
4



MÓDULO 2
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Aula 1: 11 de maio, das 9h30 às 12h 
Aula 2: 18 de maio, das 9h30 às 12h

l

Negociação coletiva no Brasil: Cenários 

Desafios da negociação em tempos de 
pandemia 

Estratégias de negociação 

Planejamento de processos negociais

TEMAS:

1
2
3
4



MÓDULO 3
COMUNICAÇÃO SINDICAL

Aula 1: 01 de junho, das 9h30 às 12h 
Aula 2: 08 de junho, das 9h30 às 12h

Desafios para comunicação sindical na 
atualidade

 Ativismo Digital em prol da ação sindical

 Como medir e avaliar o alcance das ações de 
comunicação?

Campanhas virtuais: planejamento, preparação 
e execução.

TEMAS:

1
2
3
4



Durante o desenvolvimento do curso, serão 
propostas atividades práticas 
complementares sobre cada um dos temas 
abordados nos módulos. 

O tempo dedicado às atividades práticas será 
contabilizado na carga horária geral do curso. 

Atividades complementares



Encontro final para conclusão do curso: 

DIA 13 DE JULHO
das 9h30 às 12h

Alcance da Campanha Virtual 

Avaliação do programa formativo

Certificação 

1
2
3



INSCRIÇÃO ELETRÔNICA

Prazo para inscrições: 

De 08 a 25 
de março

Clique aqui

https://forms.gle/MQg6VDyamRi86vD86

