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Dois meses depois da aprovação, pagamento 
dos 3,415% ainda é uma incógnita.  

Reitoria não se manifesta 
 

  

Embora tenha sido aprovado na reunião do Conselho Universitário de 15/8, o pagamento do índice de 

3,415% aos docentes da Unesp ainda segue no limbo. A promessa do reitor Julio Cezar Durigan, reafirmada pelo 

CO, já está fazendo aniversário de dois meses e não se sabe quando se tornará realidade. 

No dia 11/9, em reunião com a nova diretoria da Adunesp, Durigan havia afirmado que seria preciso 
aprovar o reajuste no âmbito do Cruesp, mas que, independentemente da posição dos demais reitores, ele seria 

concedido na Unesp, retroagindo a agosto. Depois disso, nada mais foi informado à categoria. 

 

Outras reivindicações 

 A greve entre os docentes da Unesp neste ano – nos campi de Assis, Bauru, Botucatu, Franca, IA e 

Marília – bem como a mobilização nos demais, em variados graus, colocaram no centro das atenções questões 

vitais para a categoria, sistematicamente levantados pela Adunesp, e que não haviam ainda encontrado eco 
suficiente entre os docentes. É o caso da avaliação docente em curso, da crescente precarização das condições de 

trabalho, das questões relacionadas às aposentadorias, das incertezas sobre a carreira e dos ataques à isonomia em 

relação às outras estaduais paulistas. 

 A ampliação da mobilização em torno destas questões centrais é o caminho. Fique atento às divulgações e 
convocações da Adunesp e entre na luta. 

 
............................................................. 

 

Adunesp organiza ‘Chapão’ para concorrer aos órgãos colegiados 
 

As eleições para os órgãos colegiados centrais da Unesp estão marcadas para os dias 25/11 a 1º/12/2013. 

Como ocorreu nos anos anteriores, contando com a parceria das suas subseções, a Adunesp propõe um processo 

de debates que culmine na constituição do “Chapão”, reunindo os candidatos que defendem os princípios 

encampados pela entidade. A eleição de candidaturas comprometidas com as lutas da categoria, para os órgãos 
colegiados, é parte da construção de uma gestão democrática da Unesp.  

O critério para que o(a) professor(a) integre o “Chapão” é que ele assuma o compromisso de defender, 

dentro de cada um dos órgãos colegiados da Universidade para o qual for eleito, as posições políticas e as 

propostas que expressem as posições da Adunesp, construídas ao longo de anos de luta em defesa dos interesses 
da nossa categoria, da comunidade acadêmica como um todo e da universidade pública. Entre eles:  

- Defesa da isonomia de pisos, salários e benefícios entre a Unesp e demais universidades estaduais paulistas; 

- Defesa de um processo de avaliação docente institucional, departamental e qualitativa, sem caráter punitivo e 

relacionada ao tripé ensino/pesquisa/extensão; 
- Defesa da revisão dos critérios e formas de progressão na carreira docente; 

- Combate à precarização das condições de trabalho e seus efeitos sobre a saúde dos docentes;  

- Posicionar-se contrariamente à utilização de ensino à distância na formação inicial; 
- Defesa de iniciativas de aperfeiçoamento de instâncias de decisão democráticas nas unidades da Unesp, 

constituídas através de eleições livres e democráticas; 

- Defesa do aumento dos recursos públicos investidos na educação e, em particular, na universidade pública.  



 A Adunesp realizará uma plenária no dia 16/10, em São Paulo, para fechar a composição do “Chapão”, 

a partir dos compromissos acima, e definir os passos de divulgação na categoria, com vista às eleições. Participe 
do processo e contribua para a democratização das instâncias de poder em nossa Universidade! 
 

............................................................. 
 
 

Permanência estudantil 
 

A Adunesp indicou seus representantes para compor a Comissão de Permanência Estudantil, nos termos em 
que foi criada, com presença paritária dos três segmentos. A Comissão é fruto das negociações entre a representação 
estudantil e a reitoria da Unesp, durante e após a greve de 2013. 

A expectativa da Adunesp é contribuir para que a Comissão faça avançar, efetivamente, a permanência 
estudantil em nossa Universidade. 
 

Os nomes da Adunesp são: 
Titular: Antônio Luís da Andrade 
Suplente: Débora Cristina Goulart 
Titular: Fábio kazuo Ocada 

Suplente: Maria Orlanda Pinassi 
 
 

 


