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Ensino à distância, carreira, isonomia...

Fórum cobra reuniões com Cruesp,
mas não obtém resposta
Entre os assuntos que estão ocupando destaque nesta data-base, estão o Ensino à Distância (criação
da Univesp) e as discussões em torno às carreiras dos servidores docentes e técnico-administrativos.
Em julho, o Fórum enviou ofícios ao Cruesp cobrando encaminhamentos em relação às duas questões.
No caso da Univesp, os reitores haviam se comprometido, durante as negociações, a realizar
seminários conjuntos Fórum/Cruesp para debater o EàD nas universidades. Nos ofícios, o Fórum cobra
o agendamento de reuniões de trabalho entre as partes para organizar os seminários.
Quanto à carreira, o Fórum solicita que o Cruesp agende uma reunião técnica d
a Comissão de Isonomia para tratar o assunto.
Até o fechamento deste boletim, no dia 31/7/2009, o Cruesp
não havia respondido aos ofícios, que podem ser conferidos abaixo:

Ofício nº 13/2009

de
São Paulo, 27 de julho

2009

ely Vilela,
Prezada Profª. Drª. Su
ju/2009, enviado em 08 de
Reiterando o Ofício 11
a
ram
og
Pr
o
seminários sobre
s,
lho, em relação aos
sta
uli
Pa
s
ca
iversidades Públi
UNIVESP, nas três Un
trabalho
rcada uma reunião de
solicitamos que seja ma
UESP e
CR
do
Fórum das Seis e
entre representantes do
nda segu
se
a na primeira ou na
propomos que ela ocorr
terças,
s
na
te
to, preferencialmen
mana do mês de agos
s.
quartas, ou quintas-feira
cias serão tomadas, em
Certos de que providên
de modo
ses seminários ocorram
tempo hábil, para que es
ar-se
orm
inf
r
rsitária possa melho
que a comunidade unive
ade
did
fun
pro
nte questão com a
e discutir esta importa
ões
aç
ud
sa
ais
tamos nossas cordi
que ela requer, apresen
.
sindicais e universitárias
das Seis
Coordenação do Fórum

À Ilma. Srª.
Profª. Drª. Suely Vilela
elho de Reitores das
MD. Presidente do Cons
is Paulistas
Universidades Estadua

Ofício nº 12/2009
São Paulo, 27 de julho de 2009
Prezada Profª Drª Suely Vilela,

Reiterando o Ofício nº 10/2009, solicitamos que
seja marcada reunião técnica da Comissão de Isonomia
do CRUESP com Fórum das Seis, para tratar de questões relacionadas às carreiras de servidores docentes
e técnico-administrativos das Universidades Públicas
Paulistas, preferencialmente na primeira quinzena de
agosto.
Certos de que serão tomadas as devidas providências para o encaminhamento adequado dessas
questões, apresentamos nossas saudações sindicais
e universitárias.

Coordenação do Fórum das seis

À Ilma. Srª.
Profª. Drª. Suely Vilela
MD. Presidente do Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais Paulistas

