Instituto de Altos Estudos da UGT

Nome:
Na realidade Altos Estudos não é necessariamente o nome e sim objetivo. O nome está sendo
objeto de escolha.
Objetivos
1 - Objetivo Geral
O Instituto teve sua aprovação em reunião da UGT e referendado no 2º Congresso.
Tem por objetivo o de apoiar tecnicamente a UGT através de suas Secretarias operacionais e
estruturantes na formulação de estratégias e entendimentos sobre relações de trabalho e
emprego e questões da sociedade como um todo.
Contribuir com a formulação de políticas públicas e com projetos e estratégias de
desenvolvimento do país, coerente com as características de uma organização identificada
com a produção de conhecimento e reflexão que contribuam para a defesa dos interesses dos
trabalhadores, segundo os seguintes pressupostos:
 o papel do trabalho na criação da riqueza do país e sua dimensão essencial na
existência humana;
 e a formação de alto nível para empoderar a participação dos trabalhadores na vida
nacional.
Neste sentido o Instituto de Altos Estudos da UGT poderá contemplar as seguintes
idéias:


O desenvolvimento é resultado do trabalho



A democracia é um fim e valor universal, não podendo ser subordinada a outros
objetivos e finalidades.



A finalidade maior do crescimento econômico é elevar o bem-estar social e
garantir as liberdades civis.



Os trabalhadores devem participar ativamente na definição dos rumos da nação.



O Estado deve refletir os debates, idéias e projetos que se formam na esfera
pública e conferir espaço e voz para uma cidadania ativa.

2 - Objetivos Específicos:


Mediar a relação entre a sociedade civil e o governo;



Atuar como uma organização independente de partidos nos debates em torno
das políticas públicas;



Identificar, articular e avaliar questões de políticas públicas, propostas e
programas;



Transformar idéias e problemas emergentes em políticas públicas;



Interpretar questões, eventos e políticas para facilitar o entendimento dos
segmentos organizados dos trabalhadores e da sociedade civil em geral;



Fornecer um fórum construtivo para a troca de idéias e informação entre atores
chaves no processo de formulação das políticas públicas;



Constituir um espaço de capacitação e empoderamento das lideranças sindicais
e dos trabalhadores em geral;



Garantir uma participação propositiva da UGT em todos os Conselhos e
Comissões que tem voz e voto;



Fazer com que a UGT seja protagonista em ações no mundo do trabalho e da
sociedade;



Garantir á UGT uma ação proativa e propositiva nos organismos internacionais.

Abrangência
Não tem caráter executivo; desenvolve estudos e projetos, atende a demandas e tem como
prioridade a criação de sinergia entre todas as ações da UGT e de suas Secretarias.

Estrutura inicial

Diretor geral:
Enilson Simões de Moura (Alemão) do colégio de Vices-presidente
Diretor Técnico
Profº Gualberto Nunes

