
Princípios 
Senge Estudante/Jovem 

 O principal objetivo do Senge Estudante/Jovem é a renovação 
do quadro sindical. 
 

 Lutar por uma sociedade justa, igualitária e solidária. 
 

 Defender a expansão do ensino superior, público, gratuito, de 
qualidade e laico. 

 
 Incentivar a participação de todas e todos independentemente 

de gênero, cor, raça, religião e orientação sexual nos Senge 
Estudante/Jovem, bem como a discussão das opressões 
relacionadas a estes segmentos. 
 

Defender o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão na 
estrutura das instituições de ensino. 



Princípios 
Senge Estudante/Jovem 

 Que os Senge Estudante/Jovem tenham contato direto com  
centros e diretórios acadêmicos, empresas juniores e demais 
entidades estudantis. Além de outras entidades de juventude 
quando se fizer necessário; 
 

Que o Senge Estudante/Jovem tenha atuação para fora da 
universidade dialogando com a comunidade na forma de projetos 
de extensão e parcerias. 
 

Que o Senge Estudante/Jovem atue na universidade no sentido 
de estimular a emancipação política dos estudantes; 



Propostas ao 10º Consenge 
Senge Estudante/Jovem 

Linha Política: 
 1. Que os sindicatos da Fisenge tenham um cronograma de 

formação política para os membros dos Senge Jovem/Estudante. 
 

 2. Que a Fisenge seja parceira dos Senge Estudante/Jovem na 
construção de eventos relacionados às principais bandeiras 
políticas dessas entidades. 

 



Propostas ao 10º Consenge 
Senge Estudante/Jovem  

Organização: 
 3. Que a Fisenge dê suporte para encontros nacionais periódicos 

entre representantes dos Senges Estudante/Jovem; 
 4. Que a Fisenge dê suporte a criação de Senges 

Estudante/Jovem em todos os sindicatos filiados. 
 5. Organizar seminários estaduais para preparar o nosso projeto 

de nação. 
 6. Que cada sindicato da Fisenge tenha um diretor responsável 

pelo Senge Estudante/Jovem. 
 7. Que todos os sindicatos de engenharia filiados a Fisenge 

tenham um estudante com direito a voz nas reuniões, de modo a 
estabelecer um alinhamento entre o sindicato e o Senge 
Estudante/Jovem e o intercâmbio de propostas; 

 8. Garantir, no planejamento orçamentário anual de cada 
sindicato, uma verba mínima destinada as atividades do Senge 
Estudante/Jovem. 



Propostas ao 10º Consenge 
Senge Estudante/Jovem  

 Formação Profissional: 
 9. Que a Fisenge promova o debate sobre a interdisciplinaridade 

e o regime de ciclos na formação em engenharia. 
 

 10. Que a Fisenge promova o debate sobre a economia solidária 
e outras formas alternativas de organização produtiva como 
campo de atuação profissional de engenheiras e engenheiros. 
 

 11. Que a Fisenge incentive e apoie a implantação dos 
Escritórios de Engenharia Pública nas universidades brasileiras. 
 

 12. Que a Fisenge organize convênios com empresas e 
instituições de ensino para a realização de cursos e palestras; 


