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Cruesp rejeita adoção dos 3,415%

E agora, Julio? Cadê o reajuste?
A Adunesp realizou nova plenária no dia 23/10, no campus de Marília, com o
objetivo central de avaliar o processo de montagem do “Chapão” de candidatos que a
entidade vai apoiar nas eleições aos órgãos colegiados centrais da Unesp (veja
intertítulo abaixo).
Durante a plenária, foi divulgado o teor de um ofício enviado pelo Cruesp ao
Fórum das Seis no dia anterior (n. 35/2013). Nele, o atual presidente do Cruesp e
reitor da Unicamp, Prof. Dr. Jorge Tadeu Jorge, responde ao questionamento do
Fórum das Seis, se já eram de seu conhecimento as deliberações do Conselho
Universitário da Unesp de 15/8. Como é do conhecimento geral, o CO aprovou
naquela data a proposta feita pelo reitor da Unesp, de concessão de um reajuste de
3,415% aos docentes da Universidade. Segundo Durigan, a medida seria submetida
ao Cruesp, mas estaria “garantido” o seu pagamento na Unesp, independente disso.
No ofício n. 35/2013, o Cruesp informa que os três reitores reuniram-se no dia
18/10 e que avaliaram o indicativo do CO da Unesp. A decisão do Cruesp é de “não
aprovar modificações salariais na carreira docente neste momento, tendo em vista que
a USP entende que o processo de sucessão na Reitoria torna inconveniente um
posicionamento dessa magnitude e a Unicamp ainda não concluiu internamente a
discussão dessa questão.”
Diante desse quadro, a diretoria da Adunesp tentou contato com o reitor
Durigan ainda na tarde de 23/10, mas foi informada que está em viagem. Até o
fechamento deste boletim, na manhã do dia 25/10, a Adunesp ainda não havia obtido
retorno da vice-reitora, professora Marilza.
A Adunesp quer saber: Frente à decisão do Cruesp, qual será a postura da
reitoria da Unesp? A palavra do reitor, empenhada nas negociações com a
Adunesp e durante a reunião do CO, será cumprida? Quando?

Abaixo-assinado pelo fim da planilha e mudanças na CPA
Uma das decisões na plenária da Adunesp de 23/10 foi lançar um abaixoassinado junto aos docentes da Unesp, reivindicando que o processo de avaliação
docente seja revisto e que seus efeitos imediatos sejam anulados. Além disso, pleitear
que os órgãos colegiados competentes reelaborem uma proposta de avaliação
docente que respeite as deliberações dos Fóruns das Grandes Áreas, que a estrutura
e o papel da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) sejam reformulados e que a
comunidade acadêmica tenha maior participação na escolha dos seus membros e na
designação de suas atribuições.
Em breve, será divulgado o texto integral do abaixo-assinado. Imprima e passe
junto aos colegas. As folhas assinadas devem ser entregues na subseção da sua
unidade. Onde não houver subseção organizada, envie por malote para a Adunesp,
em São Paulo.

Eleições aos colegiados centrais:
Já temos o “Chapão da Adunesp”
A plenária do dia 23/10 fez um levantamento das inscrições efetivadas, dentre
os nomes que foram indicados para compor o “Chapão da Adunesp” às eleições para
os órgãos colegiados centrais da Unesp (CO, CADE, CEPE, CCEU, CCG, CCPe e
CCPG), previstas para o período de 25/11/2013 a1º/12/2013.
Os critérios que nortearam a composição do “Chapão” foram definidos numa
plenária anterior da Adunesp, realizada no dia 24/9, em Bauru. Os indicados assumem
o compromisso de defender, em cada um dos órgãos colegiados centrais da
Universidade, as posições políticas e propostas que expressem os interesses da
nossa categoria, da comunidade acadêmica como um todo e da universidade pública.
Em breve, a Adunesp divulgará a lista completa dos candidatos inscritos pelo
“Chapão” e os compromissos assumidos por eles.

